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تیم فوتبال کم توانان ذهنی ایران 
در اولین دوره مسابقات جهانی 
مقتدرانه قهرمان شد. حمید رضا 
صالح تنه��ا ملی پوش اصفهانی 
این تیم اس��ت. ب��ه گفته صالح 
در اصفه��ان هیچ ک��س از این 

قهرمانی خبر ندارد. نه هیات فوتبال، نه بهزیستی و نه ... به گزارش ایمنا، 
حمیدرضا صالح بعد از بازگشت از جنوای ایتالیا محل برگزاری اولین 

دوره مسابقات فوتبال ...

به جز خشکسالی که با اقلیم این 
منطقه عجین بوده و در دوره های 
گوناگون تشدید می شود، اصفهان 
از نظر بالیای طبیعی بزرگ امن 
اس��ت. مدیرکل مدیریت بحران 
اس��تانداری اصفهان ب��ا بیان این 

مطلب در گفتگو با زاینده رود ادامه داد: به دلیل تش��دید وقوع حوادث 
طبیعی در دهه 90 ، نمایندگان بیش از ...

دبیر بیست و پنجمین جشنواره 
فیلم ک��ودک گفت: اگر اصفهان 
ش��رایط الزم ب��رای برگ��زاری 
جش��نواره را فراه��م نکند، این 
برپ��ا  جش��نواره را در ته��ران 
از  میرعالیی  احم��د  می کنی��م. 

آمادگی برگزاری جش��نواره فیلم کودک در ته��ران خبر داد و عنوان 
کرد: در صورتی که ...

مدیر کل مدیریت بحران استانداری :
اصفهان از هجوم بالیای طبیعی بزرگ 

امن است

ملی پوش تیم فوتبال کم توانان ذهنی:
در اصفهان هیچ کس از این قهرمانی 

خبر ندارد!

ورزش    صفحه 7

در صورت نرسیدن اصفهان به جشنواره؛
تهران را آماده می کنیم

اقتصاد   صفحه 3

 فرهنگ و هنر    صفحه5

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

نيروي كار صنايع، 11 درصد كاهش يافت
 نایب رئیس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان و عضو اتاق 
بازرگان��ی ایران گفت: در س��ال گذش��ته 11 درصد از 
نیروی انسانی در بخش صنعت این استان تعدیل شدند. 

محمود اسالمیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود 
این که کش��ور ما در مقایس��ه با دیگر اقتصادهای دنیا با 
کمبودی در بخش خصوصی روبه رو نیس��ت، جای این 

پرسش مطرح است که چرا باید تورم کشور ما جزو سه 
تورم بزرگ دنیا باشد. 

وی ب��ه تورم حدود 20 درصدی کش��ور اش��اره کرد و 

اف��زود: خروجی تمام تصمیمات اش��تباه این ش��رایط 
اس��ت و این  مواردی بوده که مسئوالن باید در قبال آن 

صفحه 3پاسخگو باشند...

شير در مدارس اصفهان
 توزيع نمي شود

صفحه 2

واحد مزایده گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا 
موضوع مزایده: واگذاری اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان درمانگاه سرپایی بیمارستان های

حضرت امیرالمؤمنین)ع( و صاحب الزمان)عج( به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

1 – بیمارستان حضرت صاحب الزمان)عج( 20/000/000 ریال 
2- بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( 50/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مزایده: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
مدت تضمین شرکت در مزایده: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 

تاریخ توزیع اسناد مزایده: از روز پنج شنبه 1390/7/21 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1390/8/4
محل توزیع اسناد مزایده:

1– شهرضا: بلوار مدرس – شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا تلفن: 0321-2223071-3
2- اصفهان: خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی – ستاد مرکزی – ساختمان شماره یک – طبقه همکف 

– اداره کمیسیون مناقصات – اتاق 110 تلفن تماس: 0311-7922191
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده از طریق پست پیشتاز: روز شنبه مورخ 1390/8/7 به آدرس:  خیابان 
هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان – ساختمان شماره یک - دبیرخانه 

مرکزی – کدپستی 81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه مورخ 1390/8/11 رأس ساعت 15 در ستاد 

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد ساختمان قدیمی آب و فاضالب 
مناطق چادگان و زواره را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/8/7
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 90/8/8 

تلفن تماس: 0311-6680030
www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

فروش ساختمان قدیمی آب و فاضالب 1
28845/317/000-3-90چادگان

فروش ساختمان اداری آب و فاضالب 2
28939/870/000-3-90زواره

آگهی مزايده عمومی 

آگهی مزايده

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

م الف/10624

صفـحهصفـحه

در آستانه روز جهاني غذا مطرح شد:

ايرانيان بيش از هميشه در معرض 
بيماري هاي قلبي هستند

پول  جديد در راه است

پارسي
 بيشترين راي را آورد
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ناپدید شدن خودروی یک میلیاردی صدام
یک پای��گاه عرب زبان اعالم کرد که خودروی گرانقیمت دیکتاتور معدوم عراق به 

طور مرموزی ناپدید شده است.
 ب��ه گ��زارش مهر، به ط��ور معمول در کش��ورهایی ک��ه دیکتاتوره��ا در آن حکومت
 می کنند همواره همه ثروت و منابع در اختیار حکومت و خانواده آنها قرار دارد و مردم 
عادی بهره ای از منابع خدادادی کش��ور خود ندارند. در این کشورها در حالی که مردم 
در فقر ش��دید به سر می برند، حاکمان دیکتاتور به حیف و میل گسترده اموال عمومی 
برای به راه انداختن جنگ بر ضد کشورها و یا در اختیار داشتن  اشیاء لوکس مبادرت 
می ورزند که س��رانجام این اقدام س��بب سقوط آنها می ش��ود. صدام ملعون و معدوم 
دیکتاتور س��ابق عراق هم از این قاعده مستثنی نبود.  پایگاه النخیل در مطلبی از ناپدید 
شدن خودروی متعلق به دیکتاتور سابق عراق  پرده برداشته و به نقل از منابع آگاه آورده 
اس��ت: خودروی طالکاری شده دیکتاتور ملعون عراق که قیمت آن بالغ بر یک میلیارد 
دالر است به شکل مرموزی به خارج قاچاق شده است. منابع فوق بیان کردند: قیمت این 
خودور یک میلیارد دالر است در قسمت سمت چپ این خودرو تصویر صدام ملعون و 
در طرف دیگر تصویر دخترش »حال«  کنده کاری شده است و صدام این خودرو را در 

یکی از جشن های تولدش رونمایی کرد.         

هیاهوی واشنگتن برای هیچ 
آمریکا که سناریوی ساختگی جدیدی را بر ضد ایران با هدف منحرف کردن نگاه ها 
از مش��کالت فزاینده داخلی خود طراحی کرده است، در تازه ترین حرکت نمایشی 

خود ادعا کرد اتباع آمریکا مراقب حمالت خصمانه باشند.
ب��ه گ��زارش مهر به نقل از واش��نگتن تایمز، دول��ت آمریکا با ص��دور بیانیه ای به 
تمام ش��هروندان خود در کشورهای دیگر جهان هشدار داد که مراقب فعالیت های 

تروریستی باشند.
خاطر نش��ان می شود دولت آمریکا که در پی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از 
هزار ش��هر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تالش برای گمراه کردن 
جهانیان از این تحرکات مردمی به جوس��ازی بر ضد ای��ران روی آورد و در اظهار 
نظری عجیب مدعی دس��ت داش��تن تهران در تالش برای ترور س��فیر عربستان در 

واشنگتن شد.
اری��ک هولدر وزیر دادگس��تری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی که ش��بکه های 
الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مس��تقیم ادعاهای بی اس��اس وی بر 
ضد ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب 

برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کرد. 

احتمال کودتای پسر امیر قطر بر ضد پدر خود
در یکی از بی س��ابقه ترین واکنش های سوریه بر ضد سیاست های اخیر قطر و ترکیه 
علیه سوریه، یک مقام ارشد حزب حاکم سوریه تصریح کرد که نخست وزیر ترکیه 
آدم آمریکا و غرب اس��ت و پس��ر امیر قطر همانند پدر خود بی شک علیه امیر قطر 

کودتا خواهد کرد. 
به گزارش فارس، محمد سعید بخیتان معاون دبیر کل حزب بعث سوریه در سخنانی 
به شدت از قطر و ترکیه انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را »آدم 
آمریکا« دانس��ت و پیش بینی کرد که پس��ر امیر قطر سرانجام بر ضد پدر خود کودتا 
خواه��د کرد. معاون دبیر کل حزب حاکم س��وریه گفت: برخی می گویند که احمد 
داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در خدمت نهادهای اطالعاتی آمریکاس��ت. حمد بن 
خلیفه آل ثانی در س��ال 1952 در دوحه قطر به دنیا آمد. پدرش خلیفه بن حمد آل 
ثانی امیر پیش��ین کشور قطر است. وی تحصیالت مقدماتی را در قطر سپری کرد و 
بعد به انگلستان رفت و در آکادمی نظامی مشغول تحصیل شد. در سال 1972 زمانی 
که پدرش،  خلیفه بن حمد آل ثانی قدرت را در قطر به دست گرفت، وی نیز ترفیع 
مقام یافت و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قطر برگزیده شد. حمد بن خلیفه 

آل ثانی در سال 1955 با کودتا قدرت را از پدرش گرفت و امیر این کشور شد. 

مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی استان اصفهان 
به  پرورش  و  آموزش  بدهی  دلیل  به  گفت: 
کارخانه های لبنی، شیر در مدارس اصفهان توزیع 

نمی شود.
هومان امیری در گفتگو با فارس با اشاره به این 
که شیر توزیع شده در استان اصفهان به دلیل باال 
با  مقایسه  در  تومان   100 آن  چربی  میزان  بودن 
می شود،  عرضه  بیشتر  کشور  استان های  دیگر 
اظهار داشت: میزان درصد چربی شیر توزیعی در 

استان اصفهان 2/5 درصد است.
وی در ادامه افزود: استان هایی مانند خوزستان و 
مازندران به دلیل این که علوفه و دیگر امکانات را 
به سهولت به دامداری ها منتقل می کنند به صورت 
با  مقایسه  در  نیز  آن  توزیعی  شیر  نرخ  طبیعی 

اصفهان کمتر است.
مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی استان اصفهان 
با بیان این که در استان اصفهان نیز هرچه فاصله 
دامداری ها از مرکز بیشتر باشد، هزینه امکانات الزم 
برای آنها نیز افزایش می یابد، تصریح کرد: پیش بینی 
من این است که در حال حاضر کارخانه های لبنی 

تنها به دنبال حفظ سرمایه خود هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام و تشکیل 
است  توانسته  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
بخشی از مشکالت مربوط به شیر را برطرف کند، 

بیان کرد: اگر ادغام در این وزارتخانه سبب شود 
ایده  گیرند،  قرار  بررسی  مورد  مشترک  نقاط  تا 
خوبی است اما با توجه به وظایف ذاتی هر یک 
از این بخش ها و پیچیدگی هایی که وجود دارد، 

تناقض  ایجاد می شود.
امیری در ادامه با اشاره به بدهی اداره آموزش و 
پروش استان اصفهان به دلیل توزیع شیر مدارس 
لبنی گفت: اراده  در سال گذشته به کارخانه های 
یعنی  هدف  جامعه  به  کمک  راستای  در  دولت 

دانش آموزان برای مصرف لبنیات نیست.
به شدت  لبنیات  خالی  که جای  این  بیان  با  وی 
ادامه  می شود،  احساس  خانوار  مصرف  سبد  در 
داد: پوکی استخوان، سرطان و بیماری های قلب و 
عروق، سه بیماری مهمی هستند که به دلیل عدم 

مصرف کافی لبنیات در جامعه کاهش می یابد.
مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی استان اصفهان 
هیچوجه  به  جامعه هدف،  کرد: سالمت  تصریح 
در اراده دولت نیست و این موضوع جامعه را با 

آسیب های فراوانی روبه رو می کند.
وی افزود: سال تحصیلی جدید آغاز شده است 
اما با عدم توزیع شیر مدارس تکلیف دانش آموزان 
بدهی  هم  آن  اصلی  دلیل  که  نیست  مشخص 
استان  لبنی  کارخانه های  به  پرورش  و  آموزش 

است.

سراسری

به دلیل بدهی به کارخانه های لبنی؛

شير در مدارس اصفهان توزيع نمی شود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلي 
92-91 پایه ششم ابتدایي را در کشور تجربه خواهیم کرد و کتاب هاي 

درسي در پایه اول و ششم ابتدایي با همین رویکرد تدوین مي شود.
به گزارش ایسنا، سحرخیز در جشنواره تالشگران دانش، فرهنگ و 
ورزش آذربایجان غربي، افزود: تحول در آموزش و پرورش کشور به 
عنوان گام مبنایي براي رسیدن به افق 1404 بوده و یک مطالبه علمي 

است.
وي گفت: تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با این 

هدف تدوین شد که بتواند از آموزش و پرورش فعلي یک آموزش 
انسان هایي  از  تعریف شده  با خروجي هایي  و  کارآمد  پرورش  و 
 خالق، مومن، ایثار گر، قانونمند و داراي تعلق خاطر به ایران اسالمي

 بسازد.
معاون آموزش و پرورش گفت: این سند مبتني بر فلسفه اي است که 

برگرفته از فرهنگ عمیق ایراني و آموزه هاي قرآن و سنت است که 
سند درس ملي آن را کامل خواهد کرد.

وي با اشاره به نقش معلم در نظام آموزشي، گفت: معلم اثر بخش ترین 
عنصر در مجموعه برنامه درسي است که مي تواند کارهاي شگرفي در 

این نظام انجام دهد.

سحرخیز اظهار کرد: نقش معلم به عنوان راهنما و متعامل ترین عنصر 
در مجموعه برنامه درسي در تمام مکاتب دنیا پذیرفته شده است. وي 
افزود: در نظام آموزش و پرورش باید شالوده نظامي پایه ریزي شود 
که در آن محتوا، حضور فعال دانش آموزان، دگرگون سازي فضاي 
یادگیري و یاددهي و ارتباط دوسویه، هوشمند سازي مدارس و نگاه 
مجتمع سازي نقش اساسي داشته باشد. وي اظهار کرد: تنها راه نجات 
آموزش و پرورش، فعال کردن مراکز تربیت معلم و جذب و گزینش 

نیروي انساني فعال است. 

مقطع ابتدایي از سال آینده شش ساله مي شود

خبر

مصر و چالش درگیري هاي 
مذهبي

حوادث خونبار یکشنبه شب در مصر و گسترش ابعاد 
اختالف ها و درگیري هاي مذهبي در فضاي حساس 
و ملتهب سیاسي این کشور، نگراني هاي بسیاري را 
در میان مردم و مقام هاي این کشور از گسترش چنین 

حوادثي ایجاد کرده است.
 بحران آفریني در مصر 

ترین  خونین  از  یکي  شاهد  شب  یکشنبه   مصر 
درگیري هاي فرقه اي در تاریخ این کشور بود. ماجرا 
 از آنجا شروع شد که عده اي از مسیحیان قبطي در 
منطقه اي در شمال قاهره تجمع کردند و به طرف 
ساختمان تلویزیون مصر دست به تظاهرات زدند تا 
نسبت به آتش زدن کلیسایي در نزدیکي شهر آسوان که 
بنا به ادعاي آنها توسط مسلمانان تندرو انجام گرفت، 
اعتراض کنند؛ اعتراضي که پس از اندکي با دخالت 
پلیس و نیروهاي امنیتي به خشونت کشیده شد و در 
نتیجه آن 24 نفر کشته و دست کم 200 نفر مجروح 

شدند. 
هرچند که شخصیت هاي سیاسي اجتماعي مذهبي، 
مسلمان و مسیحي همواره هرگونه درگیري مذهبي 
را محکوم کرده اند و بر ضرورت همزیستي مسالمت 
آمیز پیروان تمامي ادیان در مصر تأکید کرده اند، اما 
 برخي معتقدند که حوادث تلخ اخیر گویاي وجود زخم 
کهنه اي است که سال هاست بر آن سرپوش گذاشته 
شده ولي دوباره سرباز کرده است.  به گواه تاریخ، 
مسلمانان و مسیحیان در مصر همواره روابط نزدیک و 
دوستانه و به دور از کینه و دشمني با یکدیگر داشته اند. 
با این وجود حداقل در یک دهه اخیر، وقایعي در گوشه 
و کنار مصر رخ داده که نشان از بروز برخي اختالف و 
شکاف ها در میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف در 
این کشور است.  بسیاري ریشه این درگیري ها را در 
رشد تفکرات سلفي )که نام اسالم را نیز با خود به یدک 
مي کشند( طي سال هاي اخیر مي دانند. این تفکر که 
بسیاري خاستگاه آن را عربستان سعودي و نهادهاي 
مذهبي آن کشور مي دانند، در سال هاي اخیر به دالیل 
مختلف از جمله تحصیل عده اي از مصري ها در 
مدارس مذهبي سلفي ها در عربستان، گسترش فعالیت 
نهادها و رسانه هاي وابسته به این دیدگاه، ضعف و 
ناکارآمدي نظام سیاسي و اقتصادي کنوني مصر، در این 

کشور مشکالتي را ایجاد کرده است. 
مسیحیان قبطي حدود 10 درصد از جمعیت 80 میلیوني 
مصر را تشکیل مي دهند. در سال هاي اخیر آنها نسبت 
به رعایت نشدن حقوقشان به عنوان یک اقلیت دیني 
معترض بوده اند و مي گویند شهروند درجه دو مصر 
هستند. نارضایتي از وضع موجود، مسیحیان را به یکي 
از منتقدان دولت این کشور تبدیل کرده است؛ چه در 
دوران زمامداري حسني مبارک که در میدان تحریر قاهره 
شانه به شانه مسلمانان بر ضد دولت شعار دادند و چه 
اینک که آنها شوراي نظامي را متهم مي کنند که حمایت 
الزم را از آنها در برابر حمالت فرقه اي نمي کند و با 

تندروي افراطیون با مالیمت رفتار مي کند. 
سود  به  مصر  در  اي  فرقه  هاي  درگیري 

کیست؟ 
در این میان عده اي نیز گرچه وجود برخي تفاوت هاي 
مذهبي در مصر را رد نمي کنند، اما بر این نظرند که 
عوامل خارجي این اختالف ها را دامن مي زنند و با 
مختلف  هاي  جریان  برخي  هدایت  و  ریزي  برنامه 
تالش مي کنند تا درگیري هاي خشونت باري در این 
کشور روي دهد.  در این باره بسیاري از تحلیلگران 
نشانه  صهیونیستي  رژیم  سوي  به  را  اتهام   انگشت 
 مي گیرند.  براین اساس، این رژیم درصدد است با 
شعله ور کردن آتش درگیري هاي مذهبي، مشکالت 
جامعه مصر را پیچیده تر کند و مانع از قدرت گرفتن 
این کشور در معادالت منطقه اي شود. این استدالل 
مصادیق عیني متعددي دارد. سقوط حسني مبارک در 
مصر که همواره روابط نزدیکي را با رژیم صهیونیستي 
داشت و تقویت و اوج گرفتن جریان ضد صهیونیستي 
در میان انقالبیون مصري، به ویژه تسخیر سفارت این 
رژیم و فراري دادن سفیر آن در قاهره از جمله این 
مصادیق است.  مردم مصر از تاریخ دیرینه همزیستي 
مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان برخوردارند 
و بنابراین به نظر مي رسد بیگانگاني همچون آمریکا 
و به ویژه رژیم صهیونیستي که از تحوالت اخیر مصر 
و  اي  طایفه  هاي  درگیري  تقویت  اند،   متضرر شده 
فرقه اي دراین کشور را به سود خود مي بینند، چرا که 
در صورت گسترش چنین رویدادهایي، عالوه بر توسعه 
ناامني و ناامیدي در سطح عامه مردم، زمینه براي دخالت 

کشورهاي خارجي در این کشور فراهم مي شود. 
ضرورت دخالت رهبران مذهبي 

حوادث خونبار یکشنبه شب، بسیاري از متفکران و 
مسئوالن را در مصر بر آن داشت تا از این پس تالش 
و  مسلمانان  میان  وحدت  حفظ  جهت  در  بیشتري 
در  نهادهاي حکومتي  باشند. گرچه  داشته  مسیحیان 
نظر  به  اما  دارند،  نقش مهمي   آرام ساختن وضعیت 
مي رسد کلید اصلي حل این مشکل در دست علما 
و چهره هاي مذهبي هر دو طرف باشد که با همیاري 
همدیگر، جلوي تحرکات گروه هاي تندرو را که خواسته 
یا ناخواسته در جهت اهداف دشمنان مردم مصر قدم بر 
مي دارند، بگیرند.  در واقع نگاه واقعي اسالم و ادیان 
توحیدي و آموزه  هاي اساسي این ادیان قرار داشتن 
همه هستي تحت تدبیر واحد و حکیمانه الهي است 
و زندگي در صلح و آرامش خواسته مشترک تمامي 
این ادیان است. همه این ادیان بر همجواري مسالمت 
آمیز تأکید دارند، به این معنا که تمام اقوام و ملل بدون 
جنگ و نزاعي در کنار یکدیگر زندگي کنند، به شکلي 
که افراد، گروه ها و اقوام مختلف بتوانند با سعه  صدر 
یکدیگر را تحمل کنند و در کنار هم با آرامش به سر 
برند.  بنابراین وقوع حوادث ناخوشایند درگیري هاي 
فرقه اي- مذهبي، حاکي از خواست دشمنان پنهان و 
آشکار اتحاد ادیان الهي در کشورهاي داراي تنوع پیروان 
مذهبي است که رهبران سیاسي و مذهبي این جوامع باید 
با استفاده از ابزار مختلف از بروز و یا شدت گرفتن آن 

جلوگیري کنند.

استاندار اصفهان با اعالم این که دانشکده خبر اصفهان از 
بهمن ماه دانشجو می پذیرد، گفت: تاکنون سه ساختمان 
برای راه اندازی دانشکده خبر اصفهان پیشنهاد شده که 
با بررسی طی 10 روز آینده محل این دانشکده تعیین 

می شود.
به گزارش مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در دیدار با رئیس 
و  که موضوع رسانه و خبر  این  بیان  با  دانشکده خبر 
خبرنگاری اصفهان یک بحث مفصلی را طلب می کند، 
کشور  ای  هسته  مرکز  دو  که  اصفهانی  داشت:  اظهار 
و  بنیادی  های  سلول  و  نانو  در حوزه  علمی  مراکز  و 
علوم پزشکی را دارد که به استان ها و کشورهای دیگر 
خدمت رسانی می کنند، باید از لحاظ شرایط رسانه ای 

نیز بیش از سایر استان ها پیشگام در امر رسانه باشد.

تأکید کرد: شرایط و ظرفیت های شاخص و کم  وی 
از لحاظ کمی  ایجاب می کند رسانه ها  نظیر اصفهان 
با این ظرفیت های بزرگ توسعه پیدا  و کیفی همگام 

 کنند.
آن  ما  های  رسانه  مجموع  داد:  ادامه  اصفهان  استاندار 
و  فرهنگی  فضای  به  توجه  با  است  شایسته  که  گونه 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  هنر  اصحاب  حضور 
استعدادها  و  ها  قابلیت  پای  به  پا  کشور  در  نظیر   کم 

ندرخشیده اند.
ای  رسانه  ضعف  این  البته  داشت:  بیان  اصفهانی  ذاکر 
از  تعدادی  از  و  است  بوده  اصفهان  در  ابتدا   از 
اصفهان  که  آن  حال  داشتیم  فاصله  کشور  های  استان 
به لحاظ ریشه ای شرایط ممتازی دارد و بیش از 100 

واحد دانشگاهی و افزون بر 200 هزار دانشجو در این 
استان وجود دارد.

وی با بیان این که  بخشی از خبرنگاران استان، اطالعات 
ارتباطات و علوم سیاسی و  و  خوبی در حوزه رسانه 
انسانی دارند اما بخشی نیز فاقد این اطالعات هستند که 
باید هر دو به روز شوند، افزود: به دنبال مطالبه از سوی 
خود اصحاب رسانه درصدد راه اندازی دانشکده خبر 
در اصفهان شدیم و از تمام ظرفیت های استان برای این 

کار استفاده می کنیم.
برای ساختمان  تاکنون سه  داد:  ادامه  اصفهان   استاندار 
با  پیشنهاد شده که  اندازی دانشکده خبر اصفهان   راه 
بررسی طی 10روز آینده محل این دانشکده تعیین و از 

بهمن ماه در این دانشکده دانشجو پذیرش می شود. 

استاندار:

دانشکده خبر اصفهان از بهمن ماه دانشجو می پذیرد

نصف النهاز

جهان نما 

چهار محال و بختیاری؛ میزبان 
جشنواره فروش فرش دستبافت

جشنواره  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تا 22 اسفندماه سال جاری در شهرهای  از 22 بهمن ماه  فروش فرش دستبافت 

مختلف این استان برگزار می شود.
رحمان کرمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: جشنواره فروش فرش دستبافت با 
عنوان »هر فروشگاه  یک نمایشگاه«  به  مدت  یک ماه به منظور افزایش تحرک 
و رونق در بازار فرش، تقویت بنیه اقتصادی، تغییر نگرش، آگاهی بخشی به  نسل 
جوان، تخصصی  بودن و فراهم کردن فضای مطمئن فکری برای مصرف کنندگان  
برگزار خواهد شد. رئیس سازمان صنعت، معدن  و تجارت چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: هم اکنون در چهارمحال و بختیاری صد هزار بافنده در عرصه هنر 
صنعت فرش فعالیت می کنند که  ساالنه انواع  فرش های یلمه، بختیاری ، نایینی 
و گبه می بافند. فرش های استان چهارمحال و بختیاری به  لحاظ  اصالت رنگ و 

کیفیت در کشور رتبه برتر را دارند. 

با پیگیری های انجام شده خبر پلمب اداره دارایی کاشان از سوی اداره اوقاف این شهرستان به شدت 
تکذیب شد.

به گزارش ساج، در پی انتشار خبری با این عنوان که رئیس اداره اوقاف کاشان حکم پلمب اداره دارایی 
کاشان را دریافت کرده است حسین جابری مسئول روابط عمومی اداره اوقاف کاشان در گفتگو با ساج 
نی��وز این خبر را تکذیب کرد وگفت: ما دارای��ی را نه پلمب کردیم ونه حکم پلمب دریافت کرده ایم  

بلکه فقط نسبت به توقیف اموال و برداشت از حساب این اداره اقدام کرده ایم. 
گزارش ها حاکی از این اس��ت که  اداره دارایی کاش��ان به دلیل اجاره بها به مدت پنج ساله  به اوقاف 
این شهرس��تان بدهکار ش��ده است  و به استناد حرف های مسئول روابط عمومی اداره اوقاف این شهر 

تا کنون اقدامی از طرف اداره دارایی کاشان صورت نگرفته است.
وی در این خصوص ادامه داد: مطالبات اداره اوقاف کاش��ان از دس��تگاه های اجرایی شهرستان به بیش 

از سه میلیارد ریال رسیده  است. 
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه کاش��ان اضافه کرد: برخی از دس��تگاه های دولتی کاشان با وجود تغییر 
کاربری موقوفات به تجاری و کسب درآمدهای کالن تنها رقم ناچیزی از درآمدهای خود را به اوقاف 

می پردازند.
وی ادامه داد: زمین مس��کونی کارمندان و اس��تادان یکی از دانش��گاه های شهرستان موقوفه است ولی 

هیچگونه قراردادی با اوقاف توسط این مرکز منعقد نشده  است. 
گفتنی است به جز اداره اوقاف کاشان اداره ها  و دستگاه های دولتی دیگری  نیز به این اداره بدهکار 
می باش��ند چرا که رئیس اداره اوقاف کاش��ان نیز طبق این گزارش از بی توجهی دس��تگاه های اجرایی 

شهرستان کاشان نسبت به پرداخت حق موقوفات در اختیار این دستگاه ها ابراز گالیه کرده است. 
شهرستان کاشان بعد ازاصفهان دومین شهر استان به لحاظ تعداد موقوفات است و تنها شهرستانی است 

که هفت هزار موقوفه انتفاع و منفعت به نیت ائمه اطهار دارد.

اداره دارایی کاشان توقیف شد 
 همزم��ان با برگ��زاري نمایش��گاه یک روزه 
اصفه��ان«  مدنی��ت  م��ادر  رود،  »زاین��ده 
طوم��ار ی��ک کیلومت��ري درخواس��ت حق 
س��وی  از  گاوخون��ي  و  زاین��ده رود  آب��ه 
خواه��د  امض��ا  اصفهان��ي   ش��هروندان 

شد.
ب��ه گ��زارش ایمنا ب��ه نق��ل از پای��گاه خبری 
خلیج فارس، در این نمایشگاه یک روزه که در 22 
مهر ماه جاری از ساعت 9 تا 21 برگزار مي شود، 
مجموعه اي از عکس، پوستر، کاریکاتور، شهر، 
خط و ... همراه با پخش فیلم، شب شعر و اجرای 

موسیقی زنده به نمایش و اجرا در می آید. 
این نمایشگاه به همت جمعی از سازمان های 
م��ردم نهاد پ��ارک ملت اصفه��ان )روبه روی 
هت��ل کوثر، از س��ی و س��ه پل تا ب��اغ نور( 
برگزار ش��ده و از تم��ام عالقه مندان دعوت 
و  نمایش��گاه  از  بازدی��د  ب��رای  مي ش��ود 
 امض��اي طومار ی��ک کیلومتري درخواس��ت 
 ح��ق آبه زاین��ده رود و گاوخوني حضور بهم

 رسانند.

بعداز طومار شیخ بهایی؛

طومار یک کیلومتری امضا می شود
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  ناهید شفیعي

به جز خشکسالی که با اقلیم این منطقه عجین بوده 
و در دوره های گوناگون تش��دید می شود، اصفهان 

از نظر بالیای طبیعی بزرگ امن است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با بیان 
این مطلب در گفتگو با زاینده رود ادامه داد: به دلیل 
تشدید وقوع حوادث طبیعی در دهه 90 ، نمایندگان 
بی��ش از 160 کش��ور تصمیم گرفتن��د 12 اکتبر را 
روز جهانی کاهش اث��رات بالیای طبیعی در جهان 
نام گذاری و کش��ورها را به انج��ام اقداماتی در این 

زمینه تشویق کنند.
منصور شیشه فروش با اشاره به نامگذاری 18 تا 24 
مهرماه هر سال به عنوان هفته کاهش اثرات بالیای 
طبیعی در کش��ور گفت: هدف این اس��ت که مردم 
از ش��رایط و اقلیمی ک��ه در آن زندگی می کنند و 

حوادثی که آنها را تهدید می کند آگاه شوند.
وی آموزش قشرهای گوناگون مردم برای همکاری 
ب��ا برنامه های دول��ت در این بخ��ش را ضروری 
دانس��ت و گفت: ایران یکی از ده کش��ور نخست 
 جهان در زمینه وقوع حوادث غیر مترقبه به ش��مار
 می آید و در میان کشورهای آسیایی هم رتبه پنجم را

دارد.
تجربه  را  بزرگی  طبیعی  حادثه  اصفهان، 

نکرده است
شیش��ه ف��روش اصفهان را اس��تانی ام��ن از وقوع 
حوادث طبیعی خواند و گفت: در سال های گذشته 
این منطقه از کش��ور حادثه طبیعی بزرگی را تجربه 
نکرده و به همین دلیل اس��ت که به عنوان جانشین 

پایتخت در بالیای طبیعی معرفی شد.
وی با اش��اره ب��ه برنامه های پیش بینی ش��ده برای 
بزرگداش��ت هفته کاهش بالیای طبیعی در اصفهان 
گفت: در طرح جامع مدیریت بحران و خطرپذیری 
اصفهان که با همکاری دانش��گاه ه��ای اصفهان و 
صنعتی در حال تهیه است یک چشم انداز علمی و 
کلی از ظرفیت ها، آس��یب پذیری و حوادث منطقه 
 را به دس��ت می ده��د که نقش مؤث��ری در برنامه 

ریزی های استانی خواهد داشت.
 مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا با وجود خشکسالی 

و پیامدهای ناخوش��اید آن در منطق��ه، اصفهان به 
عنوان اس��تانی امن شناخته می ش��ود گفت: پدیده 
خشکس��الی در چهار، پنج سال گذشته در اصفهان 
ش��دت یافته و تاکن��ون جلس��ات، کنفرانس ها و 
 کارگاه ه��ای آموزش��ی زیادی در این ب��اره برگزار

شده است.
خشکسالی با اصفهان عجین شد

وی خشکس��الی را پدی��ده طبیع��ی دانس��ت که با 
ش��رایط اقلیمی اصفهان عجین ش��ده و گفت: این 
پدیده در دوره های گوناگون با ش��دت و ضعف به 
وقوع پیوسته و یکی از مهم ترین تدابیری که برای 
مدیریت این بحران در نظر گرفته شده، مصرف بهینه 
آب و آم��وزش بهره ب��رداران بخش های گوناگون 

مصرف کننده است.
 شیش��ه ف��روش تأمی��ن اعتب��ار الزم و بازس��ازی 
ش��بکه های فرس��وده توزیع آب ش��رب شهری و 
روستایی را از اولویت های ستاد مدیریت خشکسالی 
اس��تان بیان کرد و گفت: اصالح الگوی مصرف در 
بخش کش��اورزی نی��ز از دیگر برنامه هایی اس��ت 
ک��ه به طور جدی دنبال می ش��ود و در این راس��تا 
 80 میلی��ارد تومان اعتبار برای بخش کش��اورزی و 
83 میلیارد برای مص��رف بهینه آب و آبیاری تحت 
فشار در زمین های زراعی در نظر گرفته شده است.

همچنی��ن وی اب��الغ دس��تور العمل ه��ای کاهش 
مصرف آب به صنایع، فضای س��بز، ش��هرداری ها 
و ... را نیز در راس��تای برنامه ریزی های این س��تاد 
عنوان کرد و گفت: هدف از تهیه طرح و سند جامع 
مدیریت خشکسالی استان، مدیریت تأمین منابع آب 

و مصرف بهینه آن در آینده ای نزدیک می باشد.
تشدید سیل، آلودگی هوا و گرد و غبار در 

خشکسالی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه 
از همج��واری بالیای طبیعی مانند س��یل، آلودگی 
ه��وا و گرد و غبار با خشکس��الی خبر داد و گفت: 
ای��ن مش��کالت به ص��ورت ویژه در ط��رح جامع 
خطرپذی��ری اصفهان مورد توج��ه قرار گرفته و در 

دستور کار قرار می گیرد.
وی از اج��رای هفت مانور امدادی با هدف آمادگی 
دستگاه های اجرایی در روزهای گذشته خبر داد و 
گفت: یک مانور اسکان اضطراری نیز برای آموزش 

دانش آموزان، واحدهای نظامی، انتظامی و آموزشی 
مانند دانش��گاه ه��ا، مهدکودک ه��ا و نهضت های 
س��ودآموزی برگزار شد و ش��رکت کنندگان اصول 
اولی��ه اقدامات الزم پس از ح��وادث طبیعی را فرا 

گرفتند.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه در فرآیند مدیریت بحران 
اطالع رسانی نقش مهمی ایفا می کند و اطالع رسانی 
به موقع برای کاهش و نوع حوادث تأثیر بس��زایی 
دارد گفت: از آن جایی که اس��تان اصفهان به عنوان 
اس��تان جانش��ین تهران در بح��ث مدیریت بحران 
انتخاب ش��ده، بنابراین این استان باید خود را برای 
مقابله با بحران آماده کند و به همین منظور در طول 
یک سال گذشته مانورهای آموزشی زیادی در استان 

اصفهان برگزار شده است.
اصفهان، روي پهنه کم خطر زلزله 

متولی مدیریت بحران اس��تان با بیان این که اس��تان 
اصفه��ان با خطر ک��م زلزله روبه رو اس��ت، اضافه 
کرد: طرح مطالعه خطرپذیري چند منطقه از جمله 
 کاش��ان، اصفهان، نایین و شهرضا انجام شده است.  
شیش��ه فروش با اشاره به این که اصفهان روي پهنه 
کم خطر زلزله قرار دارد، یادآور ش��د: اصفهان نقطه 
امني براي س��رمایه گذاري است و خاستگاه اقتصاد 

کشور است.
وي با تأکید بر ایمن سازي ساختمان ها در مقابله با 
زلزله افزود: 30 هزار واحد ساختماني در روستاهاي 

استان از سوي سازمان بنیاد مسکن مقاوم سازي شده 
است.

وي با بیان این که در حال حاضر آبرس��اني به 386 
روس��تا با تانکر انجام مي شود، گفت: امسال میزان 
بارندگي در اس��تان اصفهان در مقایسه با سال هاي 

قبل 30 تا 60 درصد کاهش یافت.
شیشه فروش خاطر نشان کرد: ستاد مدیریت بحران 
اس��تان فعالیت هاي خوبي را در جهت طرح هاي 
پیش��گیرانه در مقابل حوادث و بازس��ازي شرایط 
انجام داده است که این امر به سمت و سوي توسعه 

سکونت ها کمک مي کند.
وي با بیان این که بیش از 200 طرح پیش��گیري از 
سیل و خشکس��الي براي استان در نظر گرفته شده 
 اس��ت، ادامه داد: به��ره برداري از هفت ایس��تگاه 
لرزه نگار، اصفهان را در جایگاه دوم و پس از تهران 
قرار داده و عالوه بر این 42 ایستگاه شتاب نگار در 

مناطق مختلف استان نصب شده است.
و  چهارمحال  نفت  انبارهاي  از  اطمینان 

بختیاري
همچنین استاندار چهارمحال و بختیاري در رزمایش 
ب��زرگ ایمني و آتش نش��اني مانور اطفاي حریق و 
امداد و نجات در محل ش��رکت نفت اس��تان اعالم 
ک��رد: مدیریت صحیح بح��ران ب��ا هماهنگي بین 
دستگاهي و س��ازماني در زمان بروز حادثه حاصل 

مي شود.

علي اصغ��ر عنابس��تاني اظهار داش��ت: هماهنگي 
و هم افزایي س��ازماني منجر ب��ه حضور به موقع و 

هوشمندانه در محل حادثه خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان این که بخش زی��ادي از بحران ها در 
چند دقیقه اول حادث��ه رخ مي دهند، تصریح کرد: 
هماهنگي و س��رعت عمل در ای��ن دقایق منجر به 
نجات افراد بیش��تري شده و خسارات تأسیسات را 

کاهش مي دهد.
عنابستاني بیان داشت: مجموعه دستگاه هاي عمل 
کننده بحران استان، باید همیشه وضعیت آماده باش 
را در شرایط عادي حفظ کنند تا در مواقع بحراني در 

سریع ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
عنابس��تاني گفت: مجموعه مدیریت بحران اس��تان 
موظف ب��ه برگزاري مانور در زم��ان و مکان صفر 
در یک��ي از نقاط بحراني اس��تان، بدون برنامه قبلي 
است تا میزان آمادگي دستگاه هاي مختلف مشخص 

شود.
وي کیفی��ت اجراي مانور اطف��اي حریق و امداد و 
نج��ات را در ش��رکت نفت مطل��وب ارزیابي کرد 
و گف��ت: این مانور درصد اطمینان مس��ئوالن را از 

انبارهاي نفت استان باال برده است.
در جری��ان ای��ن مان��ور، دس��تگاه ه��اي مختلف 
عض��و س��تاد مدیری��ت بح��ران اس��تان تمرینات 
انباره��اي نف��ت را تمری��ن  اطف��اي حری��ق در 

کردند.

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه
پول جدید در راه است

پارسی بیشترین رأی 
را آورد

برای  از مردم  با مشخص شدن وضعیت نظرسنجی 
اصالح پول ملی، عالوه بر پارسی، دریک، ریال و تومان 
28 نام جدید نیز از سوی مردم برای پول ملی پس از 

حذف صفرها پیشنهاد شده است.
بانک مرکزی نتایج دومین ماه پرسشنامه بررسی اثرات 
حذف صفر از پول ملی را اعالم کرد. تا پایان شهریور 
شرکت نظرسنجی  این  در  نفر   47028 حدود   90 

کرده اند. 
بر پایه این گزارش، نتایج نظرسنجی طرح اصالح پول 
ملی طی دو ماه از آغاز نظرسنجی اصالح پول ملی 
 نشان می دهد که 80 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 
20 درصد بقیه را زنان تشکیل می دهند. این آمار در 
مقایسه با بررسی نتایج ماه اول بیانگر کاهش دو درصدی 
سهم مردان از کل پاسخ دهندگان و افزایش مشارکت 

زنان به همین نسبت است.
آمار مقایسه ای استان های شرکت کننده در نظرسنجی 
 29/7 سهم  با  تهران  های  استان  که  دهد  می  نشان 
درصدی، آذربایجان شرقی 12/5، اصفهان 5/5، فارس 
4/6، خراسان رضوی 4/2 و آذربایجان غربی نیز با 4/1 

درصد بیشترین مشارکت را در نظر سنجی داشته اند.
همچنین خراسان جنوبی، کردستان، سیستان و بلوچستان 
و چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و ایالم 
 کم ترین مشارکت را در نظرسنجی داشته اند.  به نظر 
دالیل  از  اینترنت  به  دسترسی  مشکالت  رسد  می 
باشد. 84 درصد  با سهم کم  مناطق  پایین  مشارکت 
دارای تحصیالت  نظرسنجی  در  کنندگان  از شرکت 
را  درصد   28 میان  این  در  که  بوده  دانشگاهی 
تشکیل  باالتر  و  لیسانس  فوق  دوره   دانشجویان 
داده اند. نخستین اولویت 64 درصد شرکت کنندگان در 
نظرسنجی استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک بوده 
است. 54 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی بیش 
از 30 درصد مبادالت پولی خود را از طریق بانکداری 
الکترونیک و 30 درصد افراد کمتر از 10 درصد مبادالت 
پولی خود را با استفاده از چک شخصی انجام داده اند. 
نکته شایان ذکر آن که 41 درصد از افراد جامعه آماری 

فاقد دسته چک هستند.
79 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی با اصالح 
 پول ملی )حذف صفر از پول ملی( موافق بوده اند. 
10 درصد از شرکت کنندگان معتقدند حذف صفر از 
پول ملی، نرخ تورم را کاهش می دهد. بیش از 48 
درصد افراد بر این باورند که حذف صفر تأثیری بر تورم 
نداشته یا تأثیر آن بسیار اندک است، در مقابل 28 درصد 

اصالح پول ملی را عامل افزایش نرخ تورم می دانند.
نظرسنجی  در  کننده  افراد شرکت  درصد  حدود 51 
با  درصد   64 و  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  با 
 گردش موقتی همزمان دو پول جدید و قدیم موافق 
بوده اند. همچنین 53 درصد افراد یک تا دو سال را برای 

همزیستی این دو پول مناسب دانسته اند.
جامعه آماری مورد بررسی، برای طراحی پشت اسکناس 
به ترتیب چهره دانشمندان، نویسندگان و شعرای ایرانی 
سهم 24  )با  ملی  های  سمبل  درصد(،  سهم 35  )با 
درصد( و اماکن تاریخی، باستانی و مذهبی ) 22 درصد( 

را انتخاب کرده اند.
از جامعه آماری مورد بررسی، 59 درصد با مشابه بودن 
طرح، رنگ و اندازه اسکناس های جدید با مبلغ مشابه 
اسکناس های قدیم و 58 درصد با نام های تومان و ریال 

برای واحد اصلی و فرعی پول مخالف هستند.
نام  برای  نظرسنجی  در  کنندگان  موافق شرکت  نظر 
اصلی اسکناس برای »پارسی« و »تومان« به ترتیب 45 
و 43 درصد بوده است. برای سکه )واحد فرعی( نیز 
39 درصد شرکت کنندگان با »دریک« و 21 درصد با 

»ریال« موافق بوده اند.
بیشترین پیشنهادات دیگر برای نامگذاری واحدهای 
اصلی )اسکناس( در )مروارید(، زر، آریا، دارا، عباسی، 
ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، 
کوروش و جم پس از پارسی، تومان، ریال و دریک 

پیشنهاد شده است. 
همچنین برای واحد فرعی پول )سکه ( نیز بهار، سیم، 
نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، 
کوشا، کوروش و پردیس بیشترین پیشنهادات را داشته 

است.

در چهارمحال و بختیاري؛

750میلیاردتومان خسارت 
خشکسالي برآورد شد

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استانداري چهارمحال 
 و بختیاري ، میزان خسارات خشکسالي سال زارعي 
90-89 )مهرماه 89 تا پایان شهریورماه سال جاري( را 

در استان 750 میلیارد تومان اعالم کرد.
ستار فرهادي درگفتگو با ایرنا گفت: خشکسالي سال 
زراعي90-89 خسارت زیادي به بخش هاي مختلف 

کشاورزي و صنعت استان وارد کرده است. 
 وي خسارات ناشي از سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزي
در جنگل ها را در این بازه زماني 32 میلیارد تومان 
دانست و تصریح کرد: بخش اعظم بالیا و حوادث 
طبیعي استان در شهرستان هاي کوهرنگ، اردل، لردگان، 

کیار و مناطق روستایي و عشایرنشین رخ داده است. 

در روز جهاني کاهش اثرات بالیاي طبیعي عنوان شد:

اصفهان از هجوم باليای 
طبيعی بزرگ امن است

خبر

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری از کاهش 
28 درصدی پرونده های قاچاق در گمرک این 
استان در مدت شش ماه نخست امسال خبر داد.

فارس  با  گفتگو  در  گنجه ای  محمدی  موسی 
اظهار داشت: با تالش مأموران گمرک این استان 
پرونده  فقره  تاکنون 66  جاری  سال   ابتدای  از 
قاچاق در این استان کشف و متهمان به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
قاچاق  کاالهای  ریالی  ارزش  به  اشاره  با  وی 

کاالهای  ریالی  ارزش  گفت:  استان،  این  گمرک  در  مکشوفه 
قاچاق  مکشوفه در این استان افزون بر 33 میلیارد و 734 میلیون 
و 940 هزار ریال برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته افزون بر 116 درصد رشد داشته است.
محمدی گنجه در ادامه همچنین با اشاره به آمار مسافران ورودی 
ابتدای سال  جاری  از  استان گفت:  این  از گمرک  و خروجی 
تاکنون افزون بر 15 هزار و 858 نفر مسافر خروجی از استان 
گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه پیش از آن 20 درصد 

کاهش خروجی ثبت شده است.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری از رشد هفت درصدی 
مسافران ورودی به این استان خبر داد و گفت: بر همین اساس 
در مدت شش ماه نخست امسال افزون بر دو هزار و 417 مسافر 
به استان وارد شده است. وی با اشاره به میزان صادرات کاال از 
گمرک این استان از رشد 34 درصدی صادرات کاال خبر داد و 
گفت: از ابتدای سال  جاری تاکنون 151 هزار و 738 تن کاال از 

گمرک این استان به خارج از کشور کاال صادر 
شده است.

دالری  ارزش  کرد:  خاطرنشان  گنجه   محمدی 
کاالهای صادر شده از گمرک این استان افزون بر 

68 میلیون و 811 هزار دالر برآورد شده است.
وی افزود: این میزان صادرات استان در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 34 درصد 
از نظر ارزش دالری 28 درصد رشد داشته  و 
است. محمدی گنجه با اشاره به عمده کاالهای 
صادر شده در استان افزود: لوازم خانگی برقی، سیمان، موکت 
و پرنده های زینتی از مهم ترین کاالهای صادراتی استان در این 

مدت است.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت نقش 
مؤثر گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: امروزه نقش گمرک 
توجه  مورد  پیش  از  پیش  روز  هر  کشور  اقتصادی  نظام  در 
سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار می گیرد، از این رو توجه 
به ایجاد زیرساخت های اصولی در این ارتباط باید بیش از پیش 

مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.
وی افزود: در نظام پیچیده بین المللی و در شرایطی که پیشرفت ها 
بدون وقفه در عرصه های مختلف علمی و صنعتی همواره در 
و  علمی  اقتصادی، سیاسی،  مناسبات  در  تغییرات  ایجاد  حال 
فرهنگی بین کشورهاست، نقش گمرک در اعمال سیاست های 
از  بخشی  تأمین کننده  و  اقتصادی  مرزبان  عنوان  به  بازرگانی 

درآمدهای دولت خالصه نمی شود.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری خبر داد:
کاهش 28 درصدی پرونده هاي قاچاق در چهارمحال  و بختیاری

از ابتدای سال تاکنون 402هزار و 949 تن کاال 
به ارزش 634 میلیون و 907هزار دالر از استان 
اصفهان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال پیش از لحاظ وزن 20 درصد کاهش و از نظر 

ارزش 62 درصد افزایش داشته است.
سرپرست گمرک استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: صادرات گمرک استان اصفهان در شش 
ماه نخست سال 1390 شامل 172 نوع کاال به 51 
کشور جهان بوده  که امارات متحده عربی با 286 

میلیون و 689هزار دالر کاال از طریق گمرک استان جایگاه نخست 
را در بین 51 کشور به خود اختصاص داده است.

به گفته فرود عسگری سهم بخش صنایع دستی شامل فرش 
دستبافت، مصنوعات گران بها شامل طال و نقره و سایر صنایع دستی 
از لحاظ ارزش 42درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان و به 

میزان 265 میلیون و 639 هزار دالر بوده است.
وی ادامه داد: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 96 درصد از 
وزن و 54 درصد از ارزش کل صادرات بیشترین سهم را طی این 

مدت داشته است.
عسگری افزود: مصنوعات طال و نقره  با 230 میلیون و 471 هزار 
دالر، آهن آالت و فوالد با 133 میلیون و 450 هزار دالر و فرش 
ماشینی با 66 میلیون و 156هزار دالر عمده ترین اقالم صادراتی 

گمرکات استان اصفهان بوده است.
وی با اشاره به این که در مکان دوم افغانستان با وارد کردن 115 
میلیون و 783هزار دالر و عراق  با 96 میلیون و 712 هزار دالر 

در جایگاه سوم قرار دارد، گفت: 78 درصد از کل 
به سه  این مدت  استان طی  صادرات گمرکات 
کشور امارات متحده عربی، افغانستان و عراق بوده 

است.
سرپرست گمرک استان اصفهان تصریح کرد: طی 
این مدت 68 هزار و 658 تن کاال به ارزش 488 
میلیون و 632 هزار دالر وارد گمرک استان شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 31 
درصد کاهش و از نظر ارزش 204 درصد رشد 

داشته است.
وی افزود: عمده ترین کاالهای وارداتی به این گمرک، شمش طال 
با 271 میلیون و 685هزار دالر، ماشین آالت صنعتی با 73 میلیون و 
941 هزار دالر و آهن آالت و فوالد با 17میلیون و 748هزار دالر، 
بوده است. عسگری با بیان این که 716 فقره پرونده مظنون به قاچاق 
با ارزش 108 میلیارد و 26 میلیون ریال در واحد قضایی تشکیل 
شده است، افزود: از نظر تعداد 10درصد کاهش و از لحاظ ارزش 
16درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده 
است. وی در ادامه گفت: عمده ترین صادرکنندگان کاال به مقصد 
گمرک اصفهان امارات متحده عربی با 316 میلیون و 425هزار دالر، 
ایتالیا با 32 میلیون و 112هزار دالر و آلمان با 26 میلیون و 302هزار 
دالر بوده اند. سرپرست گمرک استان اصفهان اضافه کرد: درآمد 
گمرک استان اصفهان در این مدت معادل 399 میلیارد و 73 میلیون 
ریال بود که پس از وصول به خزانه واریز و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل معادل 140درصد رشد داشته است.

سرپرست گمرک استان خبر داد:
کاهش 20 درصدی صادرات اصفهان 

بازرگانی استان اصفهان و عضو  اتاق   نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال گذشته 11 درصد 
از نیروی انسانی در بخش صنعت این استان تعدیل 

شدند.
محمود اسالمیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود 
این که کشور ما در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا با 
کمبودی در بخش خصوصی روبه رو نیست، جای این 
پرسش مطرح است که چرا باید تورم کشور ما جزو 

سه تورم بزرگ دنیا باشد.
وی به تورم حدود 20 درصدی کشور اشاره کرد و 
شرایط  این  اشتباه  تصمیمات  تمام  خروجی  افزود: 
است و این  مواردی بوده که مسئوالن باید در قبال آن 

پاسخگو باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان و عضو اتاق 
بازرگانی ایران در ادامه گفت: همچنان جای این پرسش 
وجود دارد که چرا قوانینی که در راستای به گردش در 

آمدن چرخ اقتصاد کشور تدوین و به تصویب رسیده 
در کشور اجرایی نمی شود.

وی بیان داشت: اجرای اصل 44 قانون اساسی  در سال 
های اخیر آغاز شد اما روش غلط واریز از این جیب 
دولت به جیب دیگر آن اشتباه است و همچنان چرایی 
برای بخش  قانون  این  اجرا شدن  اینگونه  مورد  در 

خصوصی وجود دارد.
اسالمیان با انتقاد از اجرایی نشدن روح اصل 44 گفت: با 

وجود این که تمامی ظرفیت ها از نظر وجود کارآفرین 
در کشور مهیاست، قانون رفع موانع تولید برای باز شدن 

راه خصوصی اجرایی نمی شود.
تصریح  اصفهان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
کرد: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، 
 دولت متعهد شده بود به منظور کمک به بخش تولید 
30 درصد از درآمد ناشی از آزادسازی نرخ حامل های 
انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد اما تاکنون ریالی 

به بخش تولید در این مورد پرداخت نشده است. 
بدهی  بود  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  افزود:  وی 
تقسیط  پنج سال  به  بانک ها  به  تولیدی  واحدهای 

 شود که تاکنون با وجود ابالغ یک  ماهه این دستور به 
دستورالعمل  این  اجرای  بار  زیر  آنها  ها،  بانک 

نمی روند.
 اسالمیان با بیان این که از یک هزار و 400 واحد 
تولیدی در استان اصفهان، یکصد واحد به صورت 
از  پس  که  گرفتند  قرار  ما  ارزیابی  مورد  تصادفی 
بررسی مشخص شد میانگین هزینه ها 25درصد و 
فروش 11درصد افزایش یافته، گفت: تنها دلیلی که 
شده  عنوان  واحدها  در  فروش  افزایش  این  سبب 
 بود، افزایش فشار سازمان تعزیرات به تولیدکنندگان

 بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

 نیروی کار صنایع 11درصد کاهش یافت

جامعه افراد  اشتغال  گفت:  اصفهان   فرماندار 
استان  مدیریت  اولویت  اولین  و  دغدغه  ترین  مهم 

است.
به گزارش ایرنا، فضل اله کفیل روز گذشته در آیین آغاز 
عملیات اجرایي مجتمع فوالد مارشنان سپاهان افزود: 
امروز در شرق اصفهان عملیات اجرایي پنج پروژه 

صنعتي با اشتغالزایي 20 هزار نفر آغاز مي شود. کفیل 
با بیان این که موضوع اشتغال در شهرستان اصفهان 
مورد توجه مسئوالن مربوطه است اظهار داشت: در 
فرمانداري اصفهان میز اشتغال براي این موضوع ایجاد 

شده است.
وي با بیان این که در یک ماه گذشته نزدیک به 746 

طرح در زمینه مشاغل خانگي به این دفتر ابالغ شده 
است، افزود: تعدادي از این طرح ها در مسیر اجرا قرار 

گرفته است.
کفیل با بیان این که کشاورزان نگران آب تخصیصي 
براي  نباشند،گفت:  سپاهان  مارشنان  فوالد  مجتمع 
فعالیت هاي صنعتي 161 لیتر در ثانیه آب به این مجتمع 

اختصاص یافته است.
وي تصریح کرد: 30 درصد از این آب از پساب شرق 
اصفهان،30 لیتر دیگر از طریق شبکه آبرساني جدید و 

بقیه از طریق رودخانه تأمین مي شود.
کلنگ ساخت مجتمع فوالد مارشنان به زمین 

خورد
مدیر عامل شرکت مهندسي بین المللي فوالد تکنیک 
نیز در آیین کلنگ زني مجتمع فوالد مارشنان سپاهان 
در شرق اصفهان گفت: با احداث این مجتمع 15 هزار 

نفر مشغول به کار مي شوند.

محمد ابکاء خواجویي هزینه اجراي این عملیات را هفت 
هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: وضعیت تولید این 
مجتمع فوالد یک میلیون تن در سال شامل محصوالت 
 نوردي است. وي با بیان این که در سال 86 مطالعه و 
امکان سنجي هفت نقطه براي احداث مجتمع فوالد در 
اصفهان آغاز شد، اظهار داشت: منطقه مارشنان یکي از 
مناطق تحت بررسي بود که این مجتمع در آن احداث 
شد. ابکاء، مرحله اول این مجتمع را یک واحد فوالد 
شمش، دو واحد نورد و یک واحد فوالد اسفنجي 
عنوان کرد و افزود: مرحله دوم این مجتمع در آینده 

نزدیک احداث مي شود.
وي با بیان این که این طرح براي ساخته شدن نیاز به 50 
هزار تن تجهیزات دارد، گفت: این مجتمع فوالد در سه 
سال آینده به بهره برداري مي رسد. ابکاء با بیان این که 
عملیات اجرایي این مجتمع سبب اشتغال زایي مستقیم 
و غیر مستقیم تعداد زیادي از افراد این منطقه مي شود 
افزود: این منطقه در آینده شاهد رونق اقتصادي زیادي 
مي شود. وي ادامه داد: سازمان صنایع و معادن، سازمان 
جهاد کشاورزي و آب منطقه اي استان اصفهان براي 

ساخت این مجتمع با این شرکت همکاري کردند.

اشتغال، مهم ترین دغدغه مدیران اصفهان
فرماندار اصفهان:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وقتي کودکي متولد مي شود اولین اقدام پدر و مادر 
اما  اوست  براي  شناسنامه  گرفتن  و  اسم  انتخاب 
در این میان کودکاني هستند که سرگذشت تلخي 

دارند.
رضا 15 سال دارد. مادرش مبتال به ایدز و هپاتیت 
است. پدرش از اعتیاد شدید مرده است. مادر معتاد، 
پدربزرگ، مادربزرگ و دایی اش که آنها نیز همگی 
به اعتیاد گرفتارند در چادری در خرابه های محله  
خاک سفید تهران زندگی می کنند. آثار چاقو و تیغ، 
پردرد کتک خوردن ها و  روی دست چپش قصه 
آزارهای جسمی را که دیده بازگو می کند. رضا را 
دیگر نمی توان قربانی کودک آزاری خانواده دانست. 
پیش  در  نوجوانی اش  و  او  کودکی  او،  زندگی 
چشم تک تک ما نابود شده است. ما مردمی که به 
نوع دوستی و عاطفه خود می بالیم؛ ما مسئوالنی که 
بر سر این که حمایت از کودک باید جزیی از الیحه 
حمایت از خانواده باشد یا نه هنوز اجماع نداریم و 

استدالل می بافیم. 
به نقل از سالمت نیوز، زندگی این بچه یک تراژدی 
است. مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته است، 
آثار ضرب وشتم و کتک هنوز روی بدن او پیداست. 
کرده اند،  کراک  به  معتاد  را  او  سالگی  سیزده  در 
سایر  مواد  پول  و  کند  گدایی  کرده اند  مجبورش 

اعضای خانواده را دربیاورد.
یک مسئول می گوید: بسیاری از والدین این بچه ها 

کودکان  حقوق  از 
نمی دانن��د.  هی�چ 
»فق��ر و معضالتی 
چون اعتیاد باعث 
از  خیلی  که  شده 
بچه ه��ایی چ�ون 
یک  روز  در  رضا 
هم  غ��ذا  وع�ده 
خ��وردن  ب��رای 
گیرشان نیاید. این 
بچه ها فقط کتک 

می خورند.
 

و  آزاری  کودک 
ابعاد پنهان آن

عن�وان  به  آنچ��ه 
ری  ا ز ک��ودک آ
ای���ن روزه��ا در 
رسانه های داخل�ی 
مطرح می شود تنها 

بعد فیزیکی آزار کودکان است. بدرفتاری ها و آزار و 
اذیت های جنسی، عاطفی و غفلت از کودکان، ابعاد 
پنهان این آسیب اجتماعی است که هیچ گاه دیده 

نمی شوند، یا ترجیح داده می شود که دیده نشوند.
این که چه می شود که والدینی جگرگوشه های خود 
جسمی  و  روحی  آزارهای  شدیدترین  مورد  را 
می کنند،  محروم  خود  محبت  از  می دهند،  قرار 
پدری  حتی  یا  و  می گیرند  نادیده  را  آنها  حقوق 
باربد خودش را به آتش می کشد ریش�ه ها و عل�ل 
گوناگونی دارد. سازمان بهداشت جهانی سه دلیل 
اقتصادی  مشکالت  را  کودک آزاری ها  از  بسیاری 
والدینی  و  مخدر  مواد  و  الکل  به  اعتیاد  والدین، 
اذیت  و  آزار  مورد  کودکی  در  خود  که   می داند 

قرار گرفته اند.
نگرش مالکیتی به فرزندان، تعریف مبهم کودک آزاری 
با توجه به خرده فرهنگ های موجود در جامعه ما که 
در بسیاری از موارد تنبیه بدنی را ابزاری تربیتی- 
پرورشی می دانند، مشکالت اقتصادی روز جامعه و 
فشارهای روحی و روانی وارد به والدین از عوامل 
مهم و بارز پدیده کودک آزاری در ایران است، پدیده  
سیاهی که این روزها جای آن روی بدن بسیاری 
از کودکان زخمی تلخ شده است که شایسته تن 

کودکان این سرزمین نیست.
 براي کودک آزاري چه قانوني داریم؟

برای کودک آزاری قانون درست وحسابی نداریم!
کسی  چه  ای��ن که 
مسئ��ول شناسایی، 
حمایت و رسیدگی 
به وضعیت کودکان 
قربانی آزار و اذیت 
قانون  آیا  و  است 
پشتوانه  م�وج��ود 
انجام  برای  را  الزم 
ای��ن ک��ار ف�راهم 
م��ی کند ی�ا خی��ر 
موضوعی است که 
اخت�الف بر س�ر آن 
تعریف  ابهامات  از 
ک��ودک آزاری ه�م 
بهمن  است.  بیشتر 
کشاورز؛ حقوقدان، 
اس��ت  م�عتق��د 
فع�لی  ق��انون  که 
زمین��ه  ای��ن  در 
ک��افی است و اگر 

دولت در اجرای آن »ج��ا خالی« ندهد م��ی ت�وان 
شیوا  اما  داد.  انجام  کودکان  از  را  کافی  حمایت 
در  کودکان  از  انجمن حمایت  رئیس  دولت آبادی 
مصاحبه با قانون می گوید: اگر ما مجموعه قوانینی 
داشته باشیم که بیشتر و محکم تر دوستدار کودک 
باشند، شانس بیشتری داریم که از سالمت کودکان 
خود محافظت کنیم. نگاه قانونگذاران به این قضیه 
یکدست نیست، عده ای از آنها معتقدند که وضعیت 
فعلی کودکان مناسب است و نیازی به قوانین جدید 
نیست. اما اتفاقات اخیر و رسانه ای شدن آنها نگاه 
همه را دوباره معطوف به این قضیه کرده است و 

لزوم بازنگری در قوانین موجود را نشان می دهد.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در 
گفتگو با قانون می گوید که نه دولت و نه مجلس 
توجه کافی به این موضوع نداشته اند: از بهزیستی 
بارها خواسته ایم با توجه به تخصصی بودن موضوع 

الیحه ای را تدوین و به مجلس پیشنهاد بدهد.
 آیا توان بهزیستی همین اندازه است؟

متولی و بازوی اجرایی مباحث حمایتی که قانون 

موجود، بر آن تأکید دارد، سازمان بهزیستی است. 
اورژانس اجتماعی این سازمان که یکی از وظایفش 
مداخله در معضالت و بحران های اجتماعی چون 
بیشترین نقش  نظر می رسد  به  کودک آزاری است 
و مسئولیت را در شناسایی و انجام اقدامات اولیه 
در خصوص پدیده  کودک آزاری بر عهده دارد. در 
حالی که مسئوالن بهزیستی از آمادگی نگهداری و 
ارائه خدمات روان شناختی به کودکان آزاردیده در 
مراکز بهزیستی تا پایان دوره حکم قضایی صادرشده 
و احراز صالحیت والدین برای نگهداری مجدد از 
در  که  بدرفتاری هایی  از  رضا  می گویند،  کودک 
بهزیستی با او شده یاد می کند. رضا می گوید در 

آنجا او را کتک زده اند!
یک مسئول معتقد است که اورژانس اجتماعی توان 
و همت کافی را در برخورد با کودک آزاری به ویژه 
در مناطق پرخطری چون خاک سفید و دروازه غار 
ندارد. دختر هفت ساله ای را شناسایی کردیم که مادر 
معتادش مفقود شده بود و در خانه یکی از اقوامشان 
زندگی می کرد؛ در آنجا هم مواد خرید و فروش 

غیر اخالقی  رفت وآمدهای  شاهد  هم  و  می شد 
زیادی بودیم. وقتی موضوع را با اورژانس اجتماعی 
از  را  بچه  ندادند.  انجام  اقدامی  گذاشتیم  میان  در 
دادیم  تحویل  اورژانس  به  و  کردیم  جدا  خانواده 
ولی بعد از مدتی دختربچه را به خانواده ای با چنین 

خصوصیاتی بازگرداندند.
آمار کودک آزاری؛ عادی یا بحرانی؟

همانند بسیاری از آسیب های اجتماعی، آمار دقیقی 
از کودک آزاری در ایران وجود ندارد. آمار سازمان 
بهزیستی متکی بر تماس های گرفته شده با اورژانس 
اجتماعی است. در سال 88 بیش از 500 هزار تماس 
 با اورژانس اجتماعی گرفته شده، که از این تعداد
است.  بوده  کودک آزاری  به  مربوط  آن  درصد   70

یعنی بیش از 350 هزار تماس در سال 88.
در سال 2008 در کشوری چون آمریکا 772000 
مورد کودک آزاری شناسایی شده است. البته از این 
تعداد 71 درصد موارد نسبت به کودکان بی توجهی 
موارد،  این  درصد   16 در  تنها  و  شده  غفلت  و 

کودکان مورد آزار جسمی قرار گرفته اند.

جامعه

سرگذشت تلخ كودكان بی شناسنامه 

زاینده رود
به تازگی در نشریات و در سایت های مختلف 
آگهی های ماساژ درمانی افزایش زیادی داشته است 
و این اتفاق در حالی هر روز رو به گسترش است 
مقامات مسئول صورت  از سوی  نظارتی  هیچ  که 
نمی گیرد و با اعمال غیر اخالقی نظیر ماساژ خانم ها 
توسط آقایان در آمیخته که بی تردید آثار و تبعات 

زیانباری به دنبال خواهد داشت.
به تازگي افراد و موسساتی با جعل عناوین ماساژ 
درمانی چینی، درمان با فشار، استفاده از روغن های 
گیاهی فرا درمانی، درمان ارتعاشی، در برخی جراید 
 و مجالت تبلیغی دیده می شوند که به طور حتم

85 درصد از این مؤسسات غیر قانونی و غیر اخالقی 
هستند .

کنترل  در عدم  اتفاق  این  ریشه گسترش  متأسفانه 
قبیل  این  تبلیغاتی  آگهی های  روی  بر  نظارت  و 
مؤسسات بهداشتی و درمانی است که باعث می شود 
با  مقاصد شخصی  از روی  و  آگاهی  بدون  برخی 
سالمت مردم بازی و در این بحث مهم پزشکی ورود 

پیدا کنند.
با برقرای یک تماس تلفنی با این گونه مراکز، شخص 
پاسخگوی تلفن اعالم می کند که متخصص ماساژ 
از چین یا هند با چند جلسه ماساژ، دردهای جسمی 
مثل کمردرد، سیاتیک، دردهای عضالنی و همین طور 

و  اعتیاد  افسردگی،  مثل  روانی  و  روحی  دردهای 
افزایش وزن و کاهش آن را به طور تضمینی انجام 
البته ماساژهای  می دهد. سپس اظهار می دارد که 

خانم برای آقایان و برعکس انجام می شود.
گفتنی است حوزه فعالیت این گونه مؤسسات بیشتر 
در مناطق متمول شهر بوده و از یک میلیون ریال 
تا چهار میلیون ریال برای هر جلسه اجرت ماساژ 
انواع  با  کنند. ساختن ماسک صورت  دریافت می 
میوه ها، همین طور استفاده از وان حمام برای درمان 
ناراحتی های پوستی مثل چین و چروک پوست و 
روش های  دیگر  از  اضافی  های  چربی  کردن  آب 

کاری این مؤسسات است.

از طرفی روزنامه ها، مجله ها و بولتن های تبلیغاتی به 
خاطر درآمد بلندگوی این گونه اقدامات غیر اخالقی 

این مؤسسات شده اند. 
و  دینی  باورهای  بودن  کمرنگ  رسد  می  نظر  به 
از یک سو و  از ارزش های اخالقی  فاصله گرفتن 
زندگی مجردی از سوی دیگر و همین طور تمایل 
به درآمدهای خارج از چارچوب برای عده ای باعث 

ظهور و گسترش این مؤسسات شده است.
استفاده  مخالف  جنس  ماساژورهای  از  که  افرادی 
می کنند، به طور معمول عالوه بر کاستی های دینی و 
اخالقی دارای ناهنجاری های رفتاری و روحی بوده و 
دچار انحراف جنسی هستند. یک عده ممکن است به 
خاطر دسترسی به درآمدی که این کار دارد دست به 
این کار بزنند که نتیجه آن گسترش فحشای اخالقی 

و هرزه نگری در جامعه خواهد بود. 

رواج ماساژ های غیر اخالقی برای قشر متمول جامعه اخبار

گزارش

چسباندن روزنامه بر روی 
پالک، جرم است

رانندگان متخلف به دلیل جعل پالک و مخدوش کردن 
همچنین  شوند.  مي  معرفي  قضایي  مقام  به  خودرو 

خودروي رانندگان متخلف توقیف خواهد شد.
این روزها برخی از رانندگان متخلف در گریز از قوانین 
راهنمایی و رانندگی و ورود به محدوده طرح ترافیک 
رفتار  مغایر  اقداماتی  پلیس  مأموران  مقابل  از  فرار  با 
شهروندی از خود بروز می دهند. براساس مشاهدات، 
چسباندن روزنامه خیس روی پالک خودرو به منظور 
فرار از مقابل دوربین های ثبت تخلف نصب شده در 
محدوده طرح ترافیک و پنهان کردن پالک خودروها 
از دیگر شیوه های فرار رانندگان متخلف از دوربین های 
ثبت تخلف به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک 
است که در این باره رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان به رانندگان متخلف که بدون توجه 
به قانون جدید راهنمایی و رانندگی به محدوده طرح 
ترافیک وارد می شوند هشدار داد در صورت مشاهده 
چنین مواردی رانندگان متخلف به دلیل جعل پالک و 
مخدوش کردن به موجب قوانین راهنمایی و رانندگی، 
به علت تخلف دستکاری یا پوشاندن پالک خودرو 
مجازات  مي شوند به نحوی که حبس و محرومیت 
از رانندگی را نیز برای رانندگان متخلف در پی خواهد 
داشت. به نقل از ایمنا سرهنگ رضا رضایی با اشاره به 
این که به طور میانگین روزانه 50 خودرو متخلف به 
دلیل ورود به محدوده طرح ترافیک جریمه می شوند 
 افزود: جریمه در نظر گرفته شده برای این متخلفان
130 هزار ریال می باشد و در صورت مشاهده جعل 

پالک خودرو به مقام قضایی معرفی می شوند.

118 دستگاه تاکسی فرسوده 
در شهرکرد نوسازی می شود

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری شهرکرد گفت: 
تا پایان امسال افزون بر 118 دستگاه تاکسی فرسوده 
در شهرکرد از ناوگان تاکسیرانی خارج و تاکسی جدید 

جایگزین می شود.
بهمن صفرزاده اظهار داشت: در سال گذشته نیز افزون بر 
16 دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان تاکسیرانی شهرکرد 
خارج و خودروهای تاکسی جدید جایگزین آن شد. 
وی از نصب دستگاه های حضور و غیاب انگشت زن 
در چهار نقطه شهر به منظور کنترل ناوگان تاکسیرانی 
این شهر خبر داد و گفت: نصب سایه بان ایستگاه انتظار 
مسافر در ترمینال آزادی، اجرای فاز نخست فونداسیون 
ساختمان اداری و اخذ یک قطعه زمین به  منظور احداث 
ساختمان شرکت تعاونی بسیج از دیگر برنامه های این 
فارس  از  نقل  به  است.  پایان سال  جاری  تا  سازمان 
صفرزاده با اشاره به طرح های عمرانی اجرا شده در این 
سازمان، گفت: مطالعه و اجرای طرح پارک سوار ایستگاه 
طالقانی، پیگیری راه اندازی جایگاه CNG میرآباد به 
منظور خدمات دهی به مردم، حصارکشی زمین مجاور 
نصب  با  تاکسی  ایستگاه های  بهبود  میرآباد،   CNG
گل میخ و تابلو جدید در 35 ایستگاه از مهم ترین این 

طرح های عمرانی به  شمار می رود. 

افزایش 174 درصدي کشف 
جرایم در اصفهان

فرمانده انتظامي استان اصفهان در آیین اختتامیه برنامه هاي 
هفته ناجا از کشف نزدیک به 1/5تن انواع مواد مخدر 
و افزایش 174 درصدي کشف جرایم در طي این هفته 

در استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سردار حسن 
کرمي در آیین اختتامیه برنامه هاي هفته ناجا که در سالن 
اجتماعات صدا و سیماي مرکز اصفهان برگزار شد گفت: 
مأموران فرماندهي انتظامي استان اصفهان در طول هفته 
ناجا به منظور ارائه چهره اي از یک پلیس مقتدر و توانا 
تالش مضاعفي را از خود نشان دادند و موفقیت هاي 
چشمگیري را هم کسب کردند. وي افزود: در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر طي این هفته نزدیک به یک و نیم تن انواع 
مواد مخدر کشف و ضبط شد و در حوزه پلیس آگاهي 
هم افزایش  174 درصدي کشف جرایم به دست آمد.

در چهارمحال و بختیاري؛ 
دستگیري چهار سارق حرفه اي

جانش��ین فرمانده انتظامي چهارمح��ال و بختیاري از 
دس��تگیري چهار س��ارق حرفه اي و کشف 100 فقره 

سرقت موتورسیکلت خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سرهنگ ابراهیم 
مقیمي جانشین فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري 
با اعالم این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
موتورسیکلت در سطح استان، موضوع در دستور کار 
اکیپي از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهي قرار گرفت. 
وي افزود: تحقیقات گسترده و تالش هاي شبانه روزي 
بررسي  ها  ساعت  و  استان  آگاهي  پلیس  مأموران 
موضوع، در نهایت منجر به شناسایي چهار سارق در 
یکي از شهرهاي استان گردید و پس از هماهنگي هاي 
صورت گرفته در یک اقدام غافلگیرانه متهمان دستگیر 
شدند. این مقام مسئول با اشاره به این که سارقان تا کنون 
به 100 فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند بیان 
داشت: متهمان با سوء استفاده از سهل انگاري مالباختگان 
که موتورسیکلت هاي خود را در جلوي در منازل رها 
کرده بودند و یا موتورسیکلت هایي که دور از چشم 
مردم در نقاط کور پارک شده بودند، اقدام به سرقت 
کرده و پس از فک پالک، در برخي از روستاهاي استان 
به فروش مي رساندند. سرهنگ مقیمي در پایان با اشاره 
به این که تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد، 
خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایي معرفي شدند.

رضا كيست؟
او فقط رضا است. نه فامیلی، نه نام پدری، نه تاریخ 
این که  نه  ندارد،  شناسنامه  او  که  تولدی...هیچ! چرا 
گم کرده باشد؛ او هیچ وقت شناسنامه نداشته است. 
»پارسال ما برای بیست-سی نفر از این بچه های بدون 
شناسنامه  و  کردیم  اقدام  زحمت  هزار  با  شناسنامه 
گرفتیم. برای رضا هم اقدام کرده ایم اما هنوز نتیجه 
مسئول  نجفی می گوید.  را معصومه  این  نگرفته ایم.« 
مرکز طرح کودکان بی کتاب که حدود پنجاه نفر از 
این کودکان را مورد حمایت قرار داده است. به گفته 
که  اعتیادی  و  مالی  دالیل  به  بچه ها  این  والدین  او 
دارند امکان تأمین هزینه های بیمارستان برای ترخیص 
نوزادان خود را ندارند و اغلب با گرو گذاشتن یک 
ترخیص  بیمارستان  از  را  نوزاد  شناسایی  مدرک 
نمی توانند  ندارند  را  تولد  گواهی  چون  و  می کنند 

برای آنها شناسنامه بگیرند.

زوم

زنی در دادگاه خانواده با اشاره به این که شوهرم 
به  بیکار است، گفت: شوهرم  دروغ می گوید که 
تا 14 سکه  بازار می خواهد  دلیل گرانی سکه در 
باید  ممکن  شکل  هر  به  ولی  ندهد  مرا  مهریه 

مخارج مادرش را تأمین کند.
دادخواست  خانواده  دادگاه  به  مراجعه  با  مردی 
به قاضی  را  قسط بندی سکه های مهریه زن خود 
مجتمع  این   262 شعبه  رئیس  تیموری  اسماعیل 
حضور  در  مرد  این  کرد.  ارائه  خانواده  قضایی 
قاضی این شعبه با اشاره به این که مهریه همسرم 
هفت میلیون تومان پول نقد و 14 سکه بهار آزادی 
است که پرداخت دو قسط از این مبلغ و همچنین 
دو  پرداخت  از  بعد  است، گفت:  مانده  14 سکه 
قسط باقیمانده، دیگر از عهده پرداخت 14 سکه 

بهار آزادی بر نمی آیم.
وی ادامه داد: من در یک مغازه با داماد و برادرم 

مشغول کار بودم که دامادمان مرا اخراج کرد و دو 
سال است که خرجمان را از طریق بیمه بیکاری 
تأمین می کنم، در حقیقت در حال حاضر با توجه 
به قیمت سکه توان پرداخت 14 سکه بهار آزادی 
را ندارم. زن که در دادگاه خانواده حضور داشت، 
با اشاره به این که شوهرم دروغ می گوید و مغازه به 
نام اوست، اظهار داشت: شوهرم هشت سال است 
که قسط می دهد و هم اکنون به دلیل گرانی سکه 
بهانه آورده است. وی در ادامه افزود: اقوام شوهرم 
به من اطالع دادند که مالکیت مغازه یک سال برای 

شوهرم و سال بعد برای دامادشان است.
 زن بار دیگر در برابر قاضی تیموری عنوان کرد: 
در دادنامه  قبلی، حکم به پرداخت ماهیانه دو سکه 
دنبال  به  شوهرم  حاضر  حال  در  ولی  بود  شده 
در  است.  مهریه ام  نکردن  پرداخت  برای  بهانه ای 
دادگاه خانواده شهود نیز حضور داشتند و مدعی 

شدند که مرد به دلیل این که بیکار است، نمی تواند 
مهریه زن را پرداخت کند. زن در ادامه بیان کرد: 
شوهرم دو خانه در کرج و پردیس دارد که می تواند 
با فروش آنها مهریه ام را پرداخت کند اما تنها به 

فکر قسط بندی مهریه من است. 
وی ادامه داد: شوهرم تا زمانی که مرا طالق ندهد، 
بسیار  که  باخبر شویم چرا  اموالش  از  نمی گذارد 
من  مهریه  نپرداختن  فکر  به  تنها  و  بوده  خسیس 
است. وی در انتها با تأکید بر این که شوهرم دروغ 
کند،  مهریه ام شانه خالی  پرداخت  از  تا  می گوید 
عنوان کرد: در حال حاضر شوهرم بیکار نیست 
و دروغ می گوید چرا که خرجی مادرش را نیز 

مادرش  مخارج  تأمین  به  اگر  که  چرا  می پردازد 
خود  فرزند  را  او  دیگر  مادرش  نکند،  کمک 

نمی داند.
به نقل از فارس، قاضی این پرونده بعد از شنیدن 

اظهارات طرفین، صورت جلسه را آماده کرد 
اقساط  میزان  رأی  تا 

مهریه را صادر 
کند.

بیکاري دروغین مرد خسیس براي فرار از مهریه 14 سکه اي

تلنگر

فرمانده نیروي انتظامي گفت: باید ایمن کردن خودرو را به اقتصادي بودنش نزدیک کنیم تا 
تمام افراد جامعه بتوانند از آن استفاده کنند چرا که خودروي ایمن 15درصد از تلفات جاده اي 

را کاهش خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سردار اسماعیل احمدي مقدم در همایش فرهنگ یاران 
ترافیک، از انسان، راه و خودرو به عنوان مؤلفه مؤثر در ترافیک نام برد و افزود: هم اکنون 

رکوردهاي جدیدي در فرهنگ سازي ترافیکي به ثبت رسیده است.
وي با بیان این که در چند سال گذشته تنها آموزش رانندگي و توجه به نقص فني خودروها 
مورد توجه قرار مي گرفت، گفت: در حال حاضر قانون پذیري براي تمام آحاد جامعه تعریف 
مي شود و عالوه بر معاینه فني، استانداردهاي ایمني براي خودرو مورد توجه قرار دارد. به گفته 
فرمانده ناجا؛ کیفیت راه، توسعه آزاد راه ها و بزرگراه ها نقش بسیار مؤثري را در کاهش تصادف 

رخ به رخ بر عهده دارد.
سردار مقدم با تأکید بر ایمني خودرو گفت: هم  اکنون معیارهاي خودرو هاي پر خطر و کم خطر 
را در اختیار داریم اما باید ایمن کردن خودرو را به اقتصادي بودنش نزدیک کنیم تا تمام افراد 
جامعه بتوانند از آن استفاده کنند چرا که خودروي ایمن 15درصد از تلفات جاده اي را کاهش 
خواهد داد. فرمانده نیروي انتظامي از امداد و اورژانس به عنوان عوامل مهم دیگر که در افزایش 
و یا کاهش تلفات جاده اي نقش دارند،  نام برد و خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته به ازاي 
هر نفري که در صحنه تصادف کشته مي شد دو نفر هم پس از صحنه تصادف به علت نبود 

امکانات مناسب در امدادرساني در مسیر بیمارستان کشته مي شدند.
وي ادامه داد: در حال حاضر به ازاي هر یک نفر کشته در صحنه یک نفر بعد از صحنه تصادف 

تلفات وجود دارد که این آمار مي تواند به نیم نفر در بعد از حادثه کاهش یابد.

سردار مقدم، نوسازي قانون را یکي از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در سال جاري برشمرد 
و افزود: به روزرساني قانون با افزایش انفجارگونه خودرو و تقاضاي سفر اتفاق مهمي بود که 
باید رخ مي داد. به گفته فرمانده نیروي انتظامي، از 28 هزار و 700 نفري که در سال 84 کشته 
شدند یک سوم مربوط به موتورسیکلت سواران و یا عابران پیاده بود که با اصالح قانون به یک 
چهارم کاهش یافته است. سردار مقدم با اشاره به حمل و نقل عمومي، گفت: با وجود همه 
مشکالتي که در حمل و نقل عمومي ممکن است وجود داشته باشد ثابت شده که میزان تلفات 

تصادفات از طریق ناوگان عمومي، ده ها برابر کاهش مي یابد.
فرمانده ناجا یادآور شد: امروز در کالنشهرها محدودیت هاي زندگي وجود دارد که الزم است 
آموزش هاي کافي با آشنایي به این محدودیت ها ارائه شود و به دنبال ترویج الگوي استفاده از 
حمل و نقل عمومي باشیم. وي گفت: نباید به جایي برسیم که مردم مجبور به پذیرش تغییرات 
شوند، بلکه باید همواره فرهنگ تغییر را در جامعه بیاموزیم. سردار مقدم با تأکید بر همکاري 
مشترک بین آموزش و پرورش و پلیس خاطرنشان کرد: در این حوزه کارهاي بسیار ارزشمندي 
انجام شده و نسبت به کشورهایي که در این بخش پیشتاز بوده اند توانستیم رکوردها و تجربیات 

بیشتري را ثبت کنیم.

خودروي ایمن، 15 درصد تلفات جاده اي را کاهش مي دهد

حوادث
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زنان ونوس��ی، مردان مریخی پس از پس��ر تهرانی 
جدیدترین س��اخته کاظم راس��ت گفتار است که 
فیلم های عروس خوش قدم و نقاب را در کارنامه 

دارد.
خالصه داستان:

همسر مهندس جواني به نام سعید، وي را مجبور 
مي کن��د مبل��غ هنگفتي قرض ک��رده و او را براي 
اسکي و تفریح به فرانسه و کوه هاي آلپ بفرستد. 
در آلپ هنگام اس��کي، زن در یک یخچال طبیعي 

سقوط کرده و مي میرد.
س��عید پس از بیرون آمدن از بهت و حیرت ناشي 
از مرگ همسرش با دختر دیگري ازدواج مي کند، 
اما بالفاصله بعد از ازدواج جس��د یخ زده همسر 
قبلي در کوه آلپ پیدا مي شود و در اثر اتفاقي زنده 
شده و به ایران برمي گردد... این سرآغاز ماجرایي 
طنز آمی��ز و عجیب و غریب مي ش��ود به نام زنان 

ونوسي، مردان مریخي... .
درباره فیلم

اس��م فیلم زیاد ربطی به فیلم ندارد. کارگردان این 
فیلم یعنی کاظم راست گفتار با ساخت فیلم های 
طنز بی محتوا در س��ینمای ایران به طور اساس��ي 
سقوط می کند. البته فیلم نقاب کاظم راست گفتار 
بس��یار روان و یک دس��ت و عالی است. فیلم نامه 
نق��اب که نوش��ته پیمان قاس��م خاني اس��ت، به 
نوع��ي تنها عامل موفقیت این فیلم اس��ت. پیمان 
قاس��م خانی فیل��م نامه نویس هر کاري که باش��د 
آن فیل��م تک می ش��ود. در قس��متی از فیلم زنان 
ونوس��ی و مردان مریخی که بهاره رهنما همراه با 
دوس��تاش در دامنه های آلپ است، به طور دقیق 

معلوم اس��ت که تصویر بازسازی شده گذاشته اند 
و به ش��دت معلوم اس��ت که لوکیش��ن سکانس 
در ایران اس��ت. حتی سکانس��ی که به��اره رهنما 
 دارد در دامن��ه ه��ای آلپ می افتد هم بازس��ازی 

شده است.
امین حیایی این روزها با بازی کردن در فیلم های 
سطحی از چشم مردم افتاده البته هنوز هم هستند 
کس��اني که امین حیای��ی را دوس��ت دارند. امین 
حیای��ی در همه ژانرها بازی کرده اس��ت. اما اگر 
حیای��ی بازی اش را در فیلم ه��ای طنز بی محتوا 
ک��م می کرد بس��یار بهتر بود. فیل��م نامه این فیلم 
بسیار بسیار بسیار س��خیف است و معلوم نیست 
که چرا بازیگران تن به بازی کردن در این فیلم ها 

می دهند. 
البته بازیگران هم تقصیر ندارند، مقصر کارگردان 
و تهی��ه کنن��دگان و فیل��م نامه نویس��ان این اثرها 
هس��تند. س��حر ذکریا و ش��راره رخام استعدادي 
بس��یار عالی در زمینه بازیگری دارن��د. اما معلوم 
نیست چرا شراره رخام بعد از چند سال دوری از 
س��ینما دوباره با یک فیلم سخیف برگشته. شراره 
رخامی که غیر از این فیلم، فیلم س��خیف دیگری 
بازی نکرده، پس چطور تن به بازی کردن در این 

فیلم داده است.
س��حر ذکریا با چند آثاری که در سینما بازی کرده 
نش��ان داده که می تواند در آث��ار جدی هم بازی 
کند. بیش��تر مخاطبین، او را با سریال پاورچین اثر 
مهران مدیری می شناس��ند، چون اولین س��ریالی 
بود که س��حر ذکریا در آن بازی کرده بود و اولین 

همکاری ذکریا با مدیری بود.

امیر حس��ین رستمی که بیش��تر در آثار طنز بازي 
کرده، بازی به نس��بت خوبی در این فیلم داشت. 
پایان فیلم هم مثل فیلم های س��طحی و س��خیف 
اس��ت. با ساختن و زیاد ش��دن فیلم های سطحی، 
س��ینمای ما رو به نابودي م��ي رود و اگر تولیدات 
طنز بی محتوا ادامه داش��ته باشد سینماي ما نابود 

نابود می شود.
سکانس برتر

س��کانس آخر فیلم که امین حیایی می خواهد از 
دست همسرانش فرار کند و با امیر حسین رستمی 
نقش��ه ای می کش��ند و دس��ت به ف��رار می زنند، 

سکانس جالبی است.
عوامل:

کارگردان: کاظم راست گفتار
بازیگران: امین حیایي، بهاره رهنما، شیال خداداد،  
غالمحس��ین لطفي، یوس��ف صیادي، امیرحسین 
رستمي، اکرم محمدي، سحر زکریا، شراره رخام، 
الیکا عبدالرزاقي، رام��ش صفایي، مژگان جودي، 
مهدي صباغ��ي، س��یدابراهیم بحرالعلومي، احمد 
ایراندوس��ت، س��ارا میرزایي، الهه حص��اري، آتنا 

بهگام.
گ��روه نویس��ندگان: حس��ین مثقال��ی و ش��عله 

نیک روش.
تهیه کننده: سیدمحمدرضا مفیدی.

مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست.
تدوین: بهزاد مصلح.

طراح گریم: عبداله اسکندری.
طراح صحنه و لباس: ویشکا آسایش.

صدابرداران: محمود خرسند، وحید دوزنده.
صداگذار: علی رضا علویان.

دستیار اول و برنامه ریز: محمدجواد رجب زاده.
محصول آمایش هنر.

عکس: احمدرضا شجاعی، وحید شاهوند.

دبیر بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک گفت: 
اگر اصفهان شرایط الزم برای برگزاری جشنواره را 

فراهم نکند، این جشنواره را در تهران برپا می کنیم.
احمد میرعالیی از آمادگی برگزاری جشنواره فیلم 
کودک در تهران خبر داد و عنوان کرد: در صورتی 
که مسئوالن استان اصفهان به تعهدات خود در قبال 
برگزاری جشنواره در حد ظرفیت استان و در شأن 

اکران،  در بخش  ویژه  به  بین المللی  یک جشنواره 
عمل نکند؛ پنج روز مانده به آغاز مراسم افتتاحیه این 
جشنواره را در تهران برگزار می کنیم. وی خاطر نشان 
کرد: برگزاری با شکوه جشنواره فیلم کودک تنها با تعلق 
خاطر مسئوالن برگزارکنندگان آن امکان پذیر است و 
ما هرگاه حس کنیم که استان اصفهان تمام قد برای 
 میزبانی این جشنواره آمادگی ندارد، از برگزار شدن 

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در این 
استان منصرف می شویم.

داد:  توضیح  نوجوان  و  فیلم کودک  دبیر جشنواره 
این جشنواره در  برگزاری  برای  ما  نخستین شرط 
استان اصفهان که شهردار نیز آن را پذیرفته است، 
اختصاص یک سالن ویژه اکران فیلم های رده سنی 
 کودک و نوجوان در طول سال است که امیدوارم 

هر چه زودتر این تعهد را به انجام برسانند.
از دیگر شرایط برگزاری جشنواره در اصفهان، مجهز 
اکران  برای  استان  این  سینمایی  سالن های  کردن 
باکیفیت فیلم های جشنواره است، زیرا در خود شهر 
اصفهان درحال حاضر 10 تا 12 سالن موجود است 
که در صورت مجهز کردن و بازسازی آن ها، تنها در 
اکران فیلم وجود دارد. به گفته  شش سالن امکان 
وی، اکران فیلم ها در شرایط فعلی، روند برگزاری 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان را با مشکل مواجه 

می کند.

در صورت نرسیدن اصفهان به جشنواره، تهران را آماده می کنیم

نقد

اخبار كوتاه
اواخر مهر برگزار می شود؛

بیست و سومین جشنواره تئاتر 
اصفهان

زاینده رود
بیست و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان به 
همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي از 24 الي 27 

مهرماه جاري برگزار مي شود.
از میان 25 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره، 9 اثر 
براي نمایش انتخاب شده است. این جشنواره به مدت 
چهار روز در مجتمع فرهنگي هنري استاد فرشچیان و 
تاالر هنر برگزار مي شود. شهرستان هاي لنجان، سمیرم، 
فالورجان، نجف آباد، شاهین شهر، خوانسار و اصفهان 
آثارشان را به این جشنواره ارسال کرده اند. جشنواره تئاتر 
استان اصفهان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان اصفهان و با همکاري سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان و تاالر هنر به منظور ارتقاء و کشف 

استعدادهاي خالق نمایشي برگزار مي شود.

فرهنگسراي رسانه برگزار مي کند:

کارگاه آموزشي عکاسي خبري 
و گرافیک و طراحي در رسانه

فرهنگسراي رسانه وابسته به سازمان رفاهي تفریحي 
شهرداري اصفهان، کارگاه آموزشي عکاسي خبري و 

گرافیک و طراحي در رسانه را برگزار خواهد کرد.
فرهنگسراي رسانه وابسته به سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، با همکاري مرکز آموزش عالي علمي 
کاربردي فرهنگ و هنر )شماره یک( اصفهان، کارگاه هاي 
آموزشي عکاسي خبري و گرافیک و طراحي در رسانه 

را ویژه عکاسان و خبرنگاران برگزار مي کند.
استادان برجسته روزنامه نگاري،  این کارگاه ها توسط 
آقایان محمد مختاریان و رضا معطریان امروز )بیست و 
یکم( و 28 مهر ماه و هر کارگاه به مدت یک روز )صبح 
و عصر( در محل دانشکده خبر دانشگاه علمي کاربردي 
برگزار مي گردد. هزینه شرکت در این دوره به ازاي هر 
کارگاه، جهت داوطلبان آزاد 15 هزار تومان مي باشد که 
با ارئه کارت دانشجویي یا معرفي نامه از محل کار خود 
)دفتر روزنامه، هفته نامه، نشریه یا روابط عمومي ارگان 

مربوطه( هزینه ثبت نام 10 هزار تومان خواهد بود.
عکاسان و خبرنگاران محترم مي توانند جهت ثبت نام 
از ساعت 8 الي 13:30 به محل فرهنگسراي رسانه واقع 
در خیابان 22 بهمن، خیابان عالمه امیني، باغ غدیر، 

ساختمان الغدیر، طبقه دوم مراجعه نمایند.  
عالقه مندان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 2607529 تماس حاصل نمایند.

به انگیزه اکران زنان ونوسي و مردان مریخي در اصفهان

لودگي و ديگر هيچ

تحدید حدود اختصاصي
7/232 ش��ماره: 7734 چون تحدید حدود شش��دانگ یک درب باغ پالک شماره 4461 
واقع در کوي مون اردس��تان یک اصلي دهس��تان گرمسیر اردستان بخش 17 اصفهان که 
طب��ق پرونده ثبتي به نام آقاي نادر یزدانبخش فرزند نجاتعلي در جریان ثبت مي باش��د 
و تحدی��د حدود آن به علت عدم حضور مالک یا نماین��ده قانوني وي از نوبت تحدید 
حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواست متقاضیان و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخه 90/8/25 رأس ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین مجاور اخطار 
مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي معترضین ثبت،  
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به 
 مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.

م الف/ 210 تاریخ انتشار: 1390/7/21   فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده
7/361 شماره: 348/29816-2/881 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/881-32348 
تمامي عرصه و اعیان نه حبه و س��ه س��یزدهم حبه مش��اع از هفتاد و حبه ش��ش دانگ 
یکبابخانه پالک شماره 4024 واقع در محله شهشهان بخش 3 اصفهان با تصدیق به اینکه 
فوقاني هشت مورد ثبت در تصرف خانه شماره 4022 مي باشد به آدرس اصفهان خ ابن 
س��ینا جنب کوي ارش��اد کدپستي 66571-81487 که س��ند مالکیت آن در صفحه 411 
دفتر 18 امالک با ش��ماره چاپي 027734 و ذیل ش��ماره 2145 ثبت و صادر شده است 
با حدود: ش��ماالً اول در سه قسمت به دیوار اش��تراکي با خانه نمره 4025 شرق مجاور 
اس��ت دوم تحتاني به دیوار اشتراکي با خانه نمره 4023 و فوقاني دیوار اشتراکي با خانه 
نمره 4022 )قسمتي از غرب مجاور است( شرقاً اول بدیوار اشتراکي با خانه نمره 2991 
دوم بدیوار اش��تراکي با خانه نمره 4022 جنوباً اول بدیوار اش��تراکي با خانه نمره 2969 
دوم بدیوار اشتراکي با خانه نمره 2968 )شرق مجاور است( غرباً اول بدیوار اشتراکي با 
خانه نمره 2968 دوم بدیوار اشتراکي با خلوت نمره 2966 سوم به کوچه منسده که طبق 
نظر کارشناس رسمي پالک فوق عبارت است از - - 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه مسکوني داراي عرصه حدود 587 مترمربع داراي ساختمان اسکلت فلزي و 
سقف تیرآهن و آجر و دیوارهاي آجري و کف موزاییک و سرامیک که روي تمام عرصه 
بنا گردیده و نیز داراي اش��تراکات آب و برق بوده و در حال حاضر بصورت فروش��گاه 
پارچه و پتوي کیلویي مورد استفاده مي باشد ملکي آقاي محمدرضا ملک محمد که طبق 
س��ند رهني شماره 73622-89/2/19 دفترخانه 60 اصفهان در رهن آقاي مسعود بحري 
واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز یک ش��نبه مورخ 90/8/22 در اداره اجراي اسناد 
رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 1/280/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي 
ف��وق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي گردد ضمن��اً این آگهي در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/7/21 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت 
تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 10279  اسدي- سرپرست اداره 

اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
7/381 ش��ماره: 5724 خانم بتول حدادي احد از ورثه مرحوم گل افروز مصلح باس��تناد 
یکبرگ استش��هاد محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي است که 
س��ند مالکیت نیم دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه پالک شماره 1/2020 واقع در 
میمه- دش��ت درب باغ زنیل بخش ثبتي میمه که در صفحه 475 جلد 104 امالک ذیل 
ثب��ت 14825 بنام گل افروز مصلح فرزند رجبعلي ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در 
اثر جابجایي اثاثیه منزل مفقود ش��ده اس��ت چون درخواست صدور المثني سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون س��ند مراتب آگهي 

مي ش��ود که هر کس��ي مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثني سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 10333   نوروز- رئیس 

ثبت اسناد و امالک میمه
 

تغییرات
7/441 ش��ماره: 1651/ت 90/103 آگهی تغییرات ش��رکت بهروش مش��اور مان پارت 
ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 44014. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ش��رکا مورخ 1390/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1 – نوع شرکت از با مسئولیت 
محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره 
به تصویب رسید. 2-1- سرمایه شرکت مبلغ 10/100/000 ریال منقسم به یکصد و یک 
س��هم 100/000 ریالی که تعداد یکصد و یک س��هم با نام می باشد، که مبلغ فوق تمامًا 
پرداخت گردیده است. 3-1- اعضاء هیأت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای علی رضا صالحی س��یچانی به س��مت رئیس هیأت مدیره، خانم محبوبه 
مس��تقل سیچانی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، خانم زهره مهر علیان قصرچمی به 
س��مت عضو هیأت مدیره، آقای علی رضا صالحی سیچانی به سمت مدیرعامل. 1-4- 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 
می باشد. 5-1- آقای محمد ابراهیم تامکی به عنوان بازرس اصلی، آقای روح اله دادیان 
زودانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6-1- روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 1390/07/09 
 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 10426/1 آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  
 

تغییرات
7/442 ش��ماره: 1659/ت 90/103 آگهی تغییرات ش��رکت س��اختمان س��امان پردیس 
پارتیکان س��هامی خاص به شماره ثبت 44762 و شناسه ملی 10260626951 به استناد 
صورتجلس��ه هیأت مدیره مورخ 1390/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1 – س��مت 
اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرش��اد احمدی به س��مت رئیس 
هی��أت مدیره و خانم ماندانا جعفری به س��مت نائب رئیس هی��أت مدیره و آقای عادل 
احمدی به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عادل احمدی به سمت مدیرعامل. 2- کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. در 
تاریخ 1390/07/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و 
امضاء قرار گرفت. م الف: 10426/2 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان  
 

تأسیس
7/443 شماره: 2790/ث 90/103 آگهی تأسیس شرکت فوالد ممتاز سجاد سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1390/07/10 تحت شماره 45471 و شناسه ملی 10260634312 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/07/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1 – موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیتهای 
بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی – اخذ تس��هیالت از بانکهای دولتی و خصوص��ی صرفاً جهت تحقق 
اهداف شرکت – انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی 
و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و هرگونه اموری 
که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2 – مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان آپادانا 
اول – بن بس��ت رامتین – پالک 175 – طبقه 4. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 50/000/000 
ریال منقسم به پنج هزار سهم 10/000 ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می باشد که 
مبلغ 50/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 91736/1316 مورخ 
1390/07/04 نزد بانک ملت ش��عبه مرکزی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین 

مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد مهدی رس��تگار پناه به س��مت رئیس هیأت مدیره. 
2-5- آقای رس��ول منعمیان به س��مت نائب رئیس هیأت مدیره. 3-5- آقای حس��ین 
منعمیان به سمت عضو هیأت مدیره. 4-5- آقای حسین منعمیان به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور 
ش��رکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره است. 8- 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- موسس��ه مجربان پویا به شماره ثبت 12016 به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- آقای طاهر مراغه پور به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 10426/3 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  
 

تأسیس
7/444 ش��ماره: 2774/ث 90/103 آگهی تأس��یس شرکت زالل پاالیش پارسیان سهامی 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/07/09 تحت ش��ماره 45448 و شناس��ه ملی 
10260634180 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/07/09 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1 – موضوع شرکت: 
مشاوره مهندسی تصفیه آب و پسابهای صنعتی و انسانی و فاضالب شهری، کلیه فعالیت 
های خدمات تحقیقاتی، خدمات پژوهشی، مشاوره ای و تولیدی در زمینه های مختلف 
از جمله کاهش آلودگی محیط زیس��ت و پسماندهای شهری، تأمین، تهیه و تولید انواع 
تجهیزات تصفیه آب و پسابهای صنعتی و انسانی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل 
صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – انجام 
کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از کمرگات کشور – شرکت در مناقصات و مزایده های 
خصوصی و دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی – اخذ 
و اعطای نمایندگی – انجام امور خدماتی از قبیل طراحی، نظارت اجرا در زمینه های امور 
ساختمانی – راهسازی و طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درختکاری و 
جنگل کاری – تأمین و تولید دستگاه های آب شیرین کن و اجرای طرح های مربوطه، 
تأمین، تهیه و تولید انواع خاکهای صنعتی و کش��اورزی ... 2 – مدت ش��رکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – 
خیابان 22 بهمن – کوی گلباران - بن بست رنگین کمان – چشم انداز یک – واحد 11 
– تلفن: 09131189349. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 5/000/000 ریال منقسم به پنج هزار 
سهم 50/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 5/000/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 3263/9 مورخ 1390/05/24 نزد بانک صادرات شعبه 
چهارباغ باال نبش نیکبخت پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
حسن حسینی بهشتی به سمت رئیس هیأت مدیره. 2-5- آقای نعمت اله سیداحمدیان 
به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. 3-5- آقای علیرضا عاصمی اصفهانی به سمت عضو 
هیأت مدیره. 4-5- آقای علیرضا عاصمی اصفهانی مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
مدیرعام��ل و یکی از اعض��ای هیأت مدیره و با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات 
هیأت مدیره است. 8- بازرس اصلی و علی البدل:  1-8- آقای غالم عباس عبدالهی به 
عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای غالمحسین بهرامی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 
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تغییرات
7/445 ش��ماره: 2781/ث 90/103 آگهی تأسیس ش��رکت رابین صنعت فرآیند سهامی 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/07/09 تحت ش��ماره 45456 و شناس��ه ملی 
10260634234 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/07/09 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1 – موضوع شرکت: 
تهیه و اجرای طرح های خدمات فنی و مهندس��ی، مش��اوره و امور پیمانکاری در رشته 
های تاسیس��ات و تجهیزات، آب و راه و ترابری، س��اختمان، ان��رژی، صنعت و معدن، 
کش��اورزی و خدمات به شرح زیر اس��ت: طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی 
تعمیرات و نگهداری، پش��تیبانی، بهره برداری در رشته های سازه، مکانیکال، الکتریکال، 
ابنیه، محوطه سازی، کنترل، ابزار دقیق، تله متری، اتوماسیون، مانیتورینگ صنعتی و برنامه 

نویسی جهت سیستم های صنعتی، مخابرات )غیر از آنچه در انحصار شرکت مخابرات 
باش��د( دیسپاچینگ و اسکادا در کلیه صنایع و کلیه تاسیسات وابسته به صورت مجزا و 
توامان، اتوماسیون ساختمانی و سایر تجهیزات، دکوراسیون داخلی، تاسیسات ساختمان، 
نیروگاه های برق در مقیاس کوچک، مقاوم س��ازی در کلیه تاسیس��ات و س��اخت راه، 
تونل و بهینه س��ازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی، ش��بکه های برق، تاسیسات برقی، 
تابلوهای برق و کنترل صنعتی، پس��ت های برق زمینی و هوایی، سیستم های روشنایی، 
احداث انواع ش��بکه های س��یمی و بی سیم و نظایر آن، سیستم های حفاظتی و دوربین 
های مداربسته، ارائه خدمات رایانه ای )صرفا سخت افزار(، ایجاد فضای سبز و نگهداری 
آن، ش��بکه های آبیاری و کشاورزی، ماشین آالت کش��اورزی و صنعتی، تولید و خرید 
و ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مج��از بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات 
بانک های داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع ش��رکت، تامین نیروی انس��انی 
موقت جهت ادارات و ارگانها، ش��رکت در نمایشگاه ها، شرکت در مناقصه ها و مزایده 
ها در داخل و خارج کش��ور، عقد قرارداد با اش��خاص حقوقی و حقیقی، اخذ و اعطای 
نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور و خرید سهام شرکت ها و به طور کلی 
انجام هر نوع فعالیتی که به نحوی مرتبط با موضوع ش��رکت باش��د. 2 – مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – بهارس��تان – خیابان بوستان – پالک745- تلفن: 6811640. سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 493 
مورخ 1390/06/03 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای تینوش 
ایران پور به س��مت رئیس هیأت مدیره. 2-5- آقای میثم رضوانی به سمت نائب رئیس 
هیأت مدیره. 3-5- آقای محس��ن رضوانی به س��مت عضو هی��أت مدیره. 4-5- آقای 
محسن رضوانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و با مهر 
شرکت  معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی نیکبخت نصرآبادی به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- آقای مهدی حمیدی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 10446/2 
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تأسیس
7/446 شماره: 2787/ث 90/103  آگهی تأسیس شرکت ماهان آفرید داالهو سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1390/07/10 تحت شماره 45467 و شناسه ملی 10260634291 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/07/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: تولید – توزیع و بسته بندی 
مواد غذایی و خوراکی – ترشیجات – سبزیجات و مرباجات – تولید و توزیع و خرید 
و ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2 
– مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان – سه راه ملک شهر – کوچه بن بست سعدی – پالک7- تلفن: 
4500399-0311. سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصدسهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 7552/3 مورخ 1390/07/05 نزد بانک ملی ش��عبه اصفهان 3001 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای مس��عود مریدی به س��مت رئیس هیأت مدیره. 2-5- خانم شیال 
مریدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. 3-5- آقای شهرام فارقی به سمت عضو هیأت 
مدیره. 4-5- آقای ش��هرام فارقی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم ندا امینی نوگورانی 
به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم نسرین مریدی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

معاون غذاي سازمان غذا و دارو از راه اندازي سامانه 
ملي پایش غذا در 15 آبان ماه سال جاري خبر داد 
و گفت: با راه  اندازي این سامانه کلیه بازرسي هاي 
یک  در  دارو  و  غذا  حوزه  در  بهداشت  وزارت 
سیاستگذاري هاي  پس  این  از  و  متمرکز  شبکه 
صورت سامانه  همین  آمارهاي  براساس  نیز   ما 

مي پذیرد.
بهروز جنت که در نشست خبري روز جهاني غذا 
سخن مي گفت، اظهار کرد: بیش از 95 درصد از 
مردم به سبد غذایي، دسترسي مناسب دارند. مطابق 
در  دنیا  کشورهاي  بهترین  جزو  ایران  میانگین ها، 

زمینه دسترسي به سبد غذایي محسوب مي شود.
به  اشاره  دارو ضمن  معاون غذاي سازمان غذا و 
این مطلب که ما 1/1 جمعیت دنیا را داریم و 1/1 
تولید فرآورده هاي غذایي دنیا را انجام مي دهیم و 
غذاي مردم را خودمان تولید مي کنیم، گفت: با این 
وجود 1/2 غذاي دنیا را مصرف مي کنیم که این امر 
نشان دهنده دریافت اضافي کالري و در نتیجه باال 
رفتن آمار بیماري هاي قلبي و عروقي در کشور و 
مخاطره ابتالي یک نفر از هر 20 نفر به دیابت در 

کشور است.
بیان این که یک فرد سالم 70 کیلوگرمي  با  جنت 
طي 70 سال عمر خودش بین 40 تا 50 تن ماده 
غذایي مصرف مي کند، گفت: براي همین است که 
عنوان مي شود غذا بسیار مهم است و مي تواند در 
بروز بیماري ها و یا کنترل بیماري ها نقش مهمي 

ایفا کند.
جنت همچنین از اجراي طرح درجه بندي و پایش 
کارخانه هاي مواد غذایي خبر داد و گفت: زماني که 
کارخانه ها پایش مي شوند با توجه به استانداردهایي 
که کسب مي کنند میزان بازرسي ها متفاوت خواهد 

شد.
وي در پاسخ به این پرسش که عنوان مي شود غلظت 
ترانس در روغن هاي مصرفي کشور  اسید چرب 

باال و غیراستاندارد است، گفت: در هیچ کجاي دنیا 
از روغن جامد استفاده نمي شود و روغن هاي جامد 
چرب  اسید  دارند.  کاربرد  غذایي  صنایع  در  تنها 
ترانس در فرآیند هیدروژنه کردن است که به وجود 
 مي آید و این نگراني در خصوص روغن هاي مایع

وجود ندارد.
شاید یکي از دالیل استفاده مردم از روغن هاي نیمه 
جامد این باشد که هنوز ذائقه مردم مي پسندد که 
روغن را به صورت جامد استفاده کنند. در حالي که 
بیشترین سهم بازار از روغن دنیا روغن سویاست.

همه  در  خانوارها  مصرف  الگوي  داد:  ادامه  وي 
جاي دنیا به سمت استفاده از روغن مایع رفته و 
ندارد.  وجود  کشورها  از  بسیاري  در  نگراني  این 
اصالح الگوي مصرف در خانواده ها در کشور ما 

بسیار مورد اهمیت است.
بیان این که اکنون میزان اسید چرب در  با  جنت 
روغن هاي نیمه جامد زیر 10 درصد است، گفت: 
تالش مي کنیم این میزان به زیر پنج درصد برسد. 
البته این میزان براي روغن هاي مایع زیر یک درصد 

است.
معاون غذاي سازمان غذا و دارو درباره اظهاراتي 
که به تازگي در خصوص باال بودن دي اکسین در 
اکسین  دي  گفت:  است،  پذیرفته  صورت  کره ها 
فرایندهاي  از  برخي  تنها  دارد  وجود  خاک  در 
 صنعتي مي تواند غلظت دي اکسین را در کره بال

 ببرد.
از  دارند  ایران وجود  بازار  در  اکنون  کره هایي که 

لحاظ غلظت دي اکسین کنترل مي شوند.
درص��د   70 تا   60 البت��ه  داد:  ادام���ه  وي 
وارداتي  ای���ران  بازار  در  موج��ود  کره ه���اي 
براي  ما  شرای���ط  نخستین  از  اما  هستن��د 
می��زان کنت��رل  کشور  به  ک���ره ها   ورود 

دي اکسین است.
وي با بیان این که در حال حاضر سازمان غذا و دارو 

در تعیین حد افزودني ها و تهیه لیست افزودني ها 
لیست آالینده ها  تهیه حد آالینده ها و  و همچنین 
تمرکز کرده است، گفت: کنترل میزان سموم دفع 
آفات نباتي که در ردیف آالینده ها قرار مي گیرد از 

این جمله است.
دارند  هورموني  شبه  اثرات  سموم  این  از  سیاري 
که بعدها بر روي رفتار، باروري و بروز بسیاري از 

بیماري هاي دیگر دخیل هستند.
روي  بر  تمرکز  اهمیت  این که  به  اشاره  با  جنت 
این مقوله به علت جلوگیري از بار بیماري هاست، 
امسال  که  این  به  توجه  با  مثال،  عنوان  به  گفت: 
شعار سازمان بهداشت جهاني تحت عنوان »مبارزه 
با مقاومت آنتي بیوتیکي« نام گرفته بود باید گفت 
یکي از عواملي که ممکن است مقاومت میکروبي 
را ایجاد کند باقیمانده آنتي بیوتیک هاي به کار رفته 
غذایي  جیره  به  ورود  با  بعدها  که  دام هاست  در 
تکثیر مقاوم  سوش هاي  مي شود  باعث   انسان 

پیدا کند.
که  مایکوتوکسین ها  همچنین  داد:  ادامه  وي 
امروزه دغدغه همه دنیا است در ردیف آالینده ها 
در  سرطان  گسترش  عوامل  از  و  شده  محسوب 
سند  مي شود  عنوان  که  زماني  هستند.  جامعه 
پروتئیني  فرآورده هاي  سالمت  ارتقاي  ملي 
صحبت ساده  سند  یک  از  است  شده   آماده 

مي کنیم.
در  که  مي شود  روشن  زماني  مسأله  این  اهمیت 
سمي  دام  علوفه  در  اگر  حتي  باشیم  داشته  نظر 
وارد شود و دام از آن تغذیه کند این سم وارد کل 
زنجیره غذایي انسان شده و موجب ایجاد عوارض 

بازگشت ناپذیر مي شود.
تهیه  همچنین  دارو  و  غذا  سازمان  غذاي  معاون 
غذایي  فرآورده هاي  براي  تغذیه اي  ارزش  جدول 
را از جمله مهم ترین اقداماتي دانست که در همین 

راستا صورت مي پذیرد.

وي ادامه داد: باید به سمتي بروی�م که بیماري هاي 
ناشي از غذا ک��ه به ش��دت در حال گست��رش 
 هستن���د با آم���وزش و آگاهي دهي به مردم کاهش

پیدا  کنند.

ما  بازرسان  مهم ترین  کرد:  اضافه  پایان  در  وي 
بیفتد که  باید جا  این مسأله  خود مردم هستند و 
 مردم تا چیزي را که مجوز وزارت بهداشت ندارد،

خریداري نکنند.

آيین تندرستی

در آستانه روز جهاني غذا مطرح شد؛

ايرانيان بيش از هميشه در معرض بيماری های قلبی هستند

پزشکان سوئدي در یک مطالعه جدید اعالم کردند: 
مصرف شکالت، خطر سکته مغزي را در زنان کاهش 
مي دهد. این مطالعه نشان داد: زناني که در هفته، حدود 

دو تکه شکالت مي خورند، 20 درصد کمتر با خطر 
سکته مغزي مواجه مي شوند.

سوزا الرسون استادیار اپیدمیولوژي تغذیه در انستیتو 

کارولینسکاي استکهلم در این باره متذکر شد: کاکائو 
حاوي فالوونوئیدهایي است که خواص آنتي اکسیداني 
دارد و مي تواند اکسیداسیون حاصل از کلسترول بد 

)لیپوپروتئین( را  سرکوب کند.
البته خواص  تودي،  اي  یو اس  روزنامه  به گزارش 
شکالت به همین جا محدود نمي شود. متخصصان 
تغذیه تأکید دارند که شکالت تلخ در کاهش فشارخون، 
کاهش مقاومت انسولیني و ممانعت از تشکیل لخته هاي 

خوني خطرناک در عروق کمک مي کند.

شکالت، خطر سکته مغزي را در زنان کاهش مي دهد  خبر

گزارش

رئیس انجمن رادیولوژی ایران

بیمارستان های دولتی 
متخصص رادیولوژی ندارند

بیشتر  گف�ت:  ای��ران  رادیول��وژی  انجمن  رئی�س 
متخصص  فاق��د  ای��ران  در  دولتی  بیمارستان های 
رنگی  نمی توانند عکس  بنابراین  رادیولوژی هستند، 

رادیولوژی بگیرند.
عبدالرسول صداقت اظهار داشت: بیشتر بیمارستان های 
دولتی در ایران فاقد متخصص رادیولوژی هستند و 
عکس های رنگی رادیولوژی باید زیر نظر متخصص 
از  برخی  دلیل  همین  به  شود،  انجام  رادیولوژی 
بیمارستان ها از انجام عکس رنگی به علت نداشتن 
باید  قانون  افزود:  متخصص خودداری می کنند. وی 
برای همه جا یکسان باشد نه این که بخش خصوصی را 
سخت گیری کنند که به طور حتم باید در آن متخصص 
رادیولوژی به عنوان مسئول فنی وجود داشته باشد اما 
بخش دولتی چون زیر نظر خودشان است، اگر مسئول 
فنی نداشته باشد، اشکالی ندارد. صداقت تصریح کرد: 
دلیل این که افراد به سمت بخش خصوصی می روند این 

است که تعرفه ها و حقوق بخش دولتی پایین است.

مدیرکل سالمت روان وزارت بهداشت:

قانون سالمت روان در مرحله 
رفع اشکاالت حقوقي است

وزارت  اعتیاد  و  روان  اجتماعي،  سالمت  مدیرکل 
قانون سالمت روان در مرحله رفع  بهداشت گفت: 

مشکالت حقوقي قرار دارد.
ناصحي همزمان با هفته سالمت روان در گفتگو با 
ایسنا، در مورد آخرین روند تغییرات ایجاد شده در 
قانون سالمت روان گفت: قانون سالمت روان از مسائل 
حقوقي و کارشناسي برخوردار است. به دنبال برطرف 

کردن مشکالت حقوقي قانون سالمت روان هستیم.
وي گفت: اشکاالت گرفته شده در قانون سالمت روان 
در مورد فرمت و شکل قانون است چرا که اکنون این 
براین  با جزئیات تدوین شده و طویل است.  قانون 
اساس کارشناسان حقوقي وزارتخانه عنوان مي کنند که 
این قانون باید خالصه تر و کوچک شود. وي افزود: 
در حال حاضر مشکالت وارده بر این قانون تا حد 
روان  سالمت  مدیرکل  است.  شده  برطرف  زیادي 
وزارت بهداشت گفت: قانون سالمت روان در مراحل 
تدوین نهایي قرار دارد و به زودي به حوزه حقوقي 
وزارت بهداشت ارسال مي شود. ناصحي در پایان گفت: 
قانون سالمت روان پس از تأیید حوزه حقوقي وزارت 
بهداشت براي تصویب به هیأت دولت و سپس به 

مجلس ارائه مي شود.

تصویب ترازنامه
7/447 ش��ماره: 12876/ث-1390/7/9. آگه��ی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرس��ان 
ش��رکت نورد آهنین اس��پادانا سهامی خاص، ثبت شده بش��ماره 18976 و شناسه ملی 
10260398728. برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1390/4/30 ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 1389 شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی 
علینقیان به کدملی 1283599880 و کدپس��تی 8183933993 و فرش��ید اس��ماعیلی به 
کدملی 5419640449 و کدپس��تی 8143135865 به ترتیب بس��مت بازرسان اصلی و 
علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنًا روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/7/9 تکمیل 
گردید. م الف: 10446/4 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان  

تأسیس
7/448 ش��ماره: 2795/ث 90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت کانی تجهیز پارس سهامی 
خ��اص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1390/07/10 تحت ش��ماره 45470 و شناس��ه ملی 
10260634350 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/07/10 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: 
انجام کلیه فعالیتهای مربوط به اکتش��اف و اس��تخراج، فرآوری و متالوژی و پیمانکاری 
ه��ای مربوط به معدن – خرید انواع معدن – کلیه امور بازرگانی مجاز و ترخیص کاال 
از گمرکات کش��ور، خرید و فروش و واردات و صادرات مواد معدنی و ش��یمیایی و 
قطعات و تجهیزات و ماشین آالت معدنی و غیر معدنی مجاز – ارائه طرحهای معدنی 
و غیر معدنی – انجام کلیه پروژه های مکانیک سنگ و خاک – کلیه آزمایشات مربوط 
ب��ه مواد معدن��ی – انجام کلیه فعالیته��ای مربوط به زمین شناس��ی و معدن و احداث 
س��ازه، کارگاه و کارخانج��ات مربوط ب��ه آنها – انجام کلیه فعالیتهای مربوط به نقش��ه 
ب��رداری و جی ای اس و تجهی��زات مربوطه – ژئوتکنیک و ژئوفیزیک – کلیه فعالیت 
ه��ای عمرانی و مش��اوره ای در زمینه موضوع ش��رکت – اخذ تس��هیالت و اعتبار از 
بانکهای دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت – شرکت در مناقصات 
و مزای��دات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز از ش��رکت های 
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی – مشارکت با کلیه سازمانها و شرکتهای داخلی و 
خارجی در زمینه موضوع شرکت – انجام کلیه اموری که به نحوی با معادن در ارتباط 
باش��د. 2 – مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – میدان قیام – خیابان هاتف – پاساژ جعفری 
– زیرزمین دوم – راه روی دوم – ترم امیر – تلفن 09133116310. س��رمایه ش��رکت: 
مبلغ 10/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
429 مورخ 1390/06/29 نزد بانک ملی ش��عبه تختی اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
علیرضا توانا فسخودی به سمت رئیس هیأت مدیره. 2-5- خانم زهرا یزدانی به سمت 
نائب رئیس هیأت مدیره. 3-5- آقای موهبت اله رفاهی به س��مت عضو هیأت مدیره. 
4-5- آقای موهبت اله رفاهی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای علیرضا 
توانا فسخودی منفرداً یا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره متفقًا و با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره اس��ت. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
آقای مرتضی پیر علی زفره به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای مهدی داوری به عنوان 
بازرس علی البدل. م الف: 10446/5 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان  

ابالغ رأي
7/452 شماره دادنامه: 9009970351500788، شماره پرونده: 9009980351500184، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900186، خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بسیجیان به 
نمایندگ��ي مرادعلي نیکوپناه با وکالت خانم س��میه ثمین فر به نش��اني اصفهان ش��یخ 
صدوق شمالي روبروي بانک ملت کوچه شهید فیاضي ساختمان وکیل پایه 1 طبقه 3، 
خواندگان: 1- خانم نصرت محمدي 2- آقاي داراب سهرابي همگي به نشاني مجهول 

المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده 
ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: 
در خصوص دعوي مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بس��یجیان به نمایندگي آقاي مرادعلي 
نیکوپناه با وکالت خانم س��میه ثمین فر به طرفیت 1- آقاي نصرت محمدي 2- داراب 
س��هرابي بخواس��ته مبلغ پنجاه و پنج میلیون و سیصد و سي هزار ریال قسمتي از وجه 
ی��ک فقره چک به ش��ماره 219625 عهده بانک ملي ایران با عنای��ت به دالیل ابرازي 
خواه��ان از جمله وجود چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در 
ی��د خواهان و اینکه خواندگان در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و دفاعي مبني بر برائت 
ذمه خویش ارائه نکرده اند مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرس��ي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ماده 313 و 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و س��یصد و س��ي هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته مبلغ یک میلیون و یکصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خس��ارت تأخیر تأدیه از سررس��ید تا زمان اجرا و 
وصول آن براساس شاخص تورم اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران در حق 
خواه��ان محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهي در این دادگاه مي باش��د. م الف/ 10556   اعلمي- دادرس ش��عبه 15 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
7/453 شماره دادنامه: 9009970351500786، شماره پرونده: 9009980351500182، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900184، خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بسیجیان به 
نمایندگي آقاي مرادعلي نیکو پناه با وکالت خانم سمیه ثمین فر به نشاني اصفهان شیخ 
صدوق شمالي روبروي بانک ملت کوچه شهید فیاضي ساختمان وکیل پایه 1 طبقه 3، 
خوان��دگان: 1- خانم فریده ابي زاده، 2- آقاي س��ید امیر نبوي زماني، 3- آقاي ولي اله 
نوري همگي به نش��اني مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: 
در خصوص دعوي مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بس��یجیان به نمایندگي آقاي مرادعلي 
نیکوپناه با وکالت خانم س��میه ثمین فر به طرفیت 1- فریده ابي زاده 2- سید امیر نبوي 
زماني 3- ولي اله نوري به خواس��ته مبلغ یکصد و بیس��ت و ش��ش میلیون و پانصد و 
شصت هزار ریال قسمتي از وجه یک فقره چک به شماره 723218 عهده بانک سپه با 
عنایت به دالیل ابرازي خواهان از جمله وجود چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه در ید خواهان و اینکه خواندگان در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و 
دفاعي مبني بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده اند مستنداً به مواد 198، 515 از قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب درامور مدني و ماده 313 و 249 قانون تجارت و 
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ یکصد و بیس��ت و شش میلیون و پانصد و 
شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد و سي و دو هزار ریال 
هزینه دادرس��ي، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا 
زمان اجرا و وصول آن براساس شاخص تورم اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ای��ران در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیس��ت روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه مي باش��د. م الف/ 10555  اعلمي- دادرس 

شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
7/454 شماره دادنامه: 9009970353200873، شماره پرونده: 8509980358500012، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 880933، ش��کات: 1. آقاي علیرضا سلطان زاده با وکالت آقاي 
امین صادقي به نش��اني اهواز چهارراه طالقان��ي ابتداي خ طالقاني جنب داروخانه دکتر 
سلطاني ط 3، 2. آقاي محسن بهروزپور به نشاني شیراز خ عفیف آباد نرسیده به کوچه 
3 ط 2 دفتر خدمات ارتباطي کامپیوتر آسمان، 3. آقاي سید جمال احمدي ثنا به نشاني 
اهواز منازل سیلو بن بست دوم پ 12، 4. آقاي ابراهیم مرتضوي با وکالت خانم عذرا 
شاهیني شمس آبادي به نشاني خ ارتش حدفاصل پل حسین آباد و سه راه حکیم نظامي 
جنب جهان تکثیر پ 62، 5. خانم ش��یما خرازي ها به نشاني اصفهان خ شیخ بهایي خ 
خلج��ا نبش کوي آیت اله مظاهري پ 80 مجتمع نگین، 6. آقاي محمد کریم فک بلند 
به نش��اني شیراز خ قصرالدش��ت کوچه 70 پ 4، 7. آقاي محمدهادي فواکه به نشاني 

شیراز خ برق ک مسجد مرتضوي ک 1 درب چهارم سمت راست، 8. آقاي حسن جهان 
بزرگي به نشاني شیراز خ اصالح نژاد کوچه 1 ساختمان سرو، 9. آقاي رمضانعلي آزادي 
به نشاني شیراز بلوار زرهي خ شهید آقایي اول گلچین شرقي 2 پ 32، متهمین: 1. آقاي 
امیر ثباتي 2. آقاي ش��هرام بارزي، 3. آقاي فرش��ید درگردي همگي به نشاني فراري و 
مجهول المکان، 4. آقاي سید محمد احمدي به نشاني زندان مرکزي، اتهام ها: 1. جعل، 
2. کالهبرداري با اس��تفاده از اسناد مجعول، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم 
و بش��رح زی��ر مبادرت به صدور رأي مي نمای��د. رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- محمد احمدي فرزند حیدر 2- ش��هرام بارزي فرزند زاهد 3- فرش��ید درگردي و 
4- امیر ثباتي دایر بر 1- مش��ارکت درکالهبرداري 2- مشارکت در جعل و 3- استفاده 
از اس��ناد مجعول موضوع کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان با 
توجه به محتویات و مندرجات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، نظریه کارشناس رسمي 
دادگس��تري، متواري و فراري بودن متهمین ردیف دوم، س��وم، چهارم،  اقرار صریح و 
مقرون به واقع متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتي و نحوه اظهارات ایش��ان 
در جلسه دادرسي مورخ 90/6/2 این دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس 
در پرونده، وقوع و انتس��اب بزه هاي معنونه به متهمین مذکور محرز و مس��لم مي باشد؛ 
فلذا به اس��تناد مواد 42، 47 و 536 قانون مجازات اس��المي و ماده یک قانون تش��دید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، هر یک از آنها را در خصوص بزه 
ردیف اول عالوه بر رد مال به صورت باالس��ویه به ش��اکیان به شرح مندرج و منعکس 
در کیفرخواس��ت مضبوط در صفحات 580 و 581 پرونده به تحمل هشت سال حبس 
و پرداخت مبلغ دو میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال 
)2/961/890/000 ری��ال( ب��ه عنوان جزاي نقدي در حق صن��دوق دولت )به صورت 
باالسویه( و در خصوص بزه ردیف دوم هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس و 
در خصوص اتهام ردیف سوم هر یک از آنها را به تحمل دو سال حبس دیگر محکوم 
مي نماید. هم چنین اس��ناد مجعول در راس��تاي اعمال و اجراي ماده 10 قانون مجازات 
اسالمي معدوم گردند. رأي صادره در خصوص مت هم ردیف اول حضوري و ظرف 
بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان 
اصفهان و در خصوص س��ایر متهمین غیابي و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعي قابل 
واخواهي در همین دادگاه مي باش��د. م الف/ 10557 خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه 

عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
7/456 شماره دادنامه: 9009970352701018، شماره پرونده: 9009980362700174، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 900256، شاکي: آقاي مهدي دهقاني به نشاني اصفهان چهارباغ 
پایین ک رش��تیها پ 81، متهم: آقاي س��لمان دهقاني به نشاني مجهول المکان، اتهام ها: 
1. تخریب، 2. تهدید، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص شکایت آقاي مهدي دهقاني فرزند امرا... 
علیه آقاي سلمان دهقاني فرزند امرا... دائر بر الف- تهدید ب- تخریب عمدي، دادگاه 
با توجه به محتویات و اوراق پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، ش��کایت شاکي، گزارش 
مرجع انتظامي در صفحه س��وم پرونده و صورتجلس��ه مورخه 1390/1/14، تحقیقات 
معموله در صفحه هشتم پرونده و مفاد کیفرخواست صادره پیوستي و عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتسابي را ثابت 
و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 2-16-677-669 از قانون مجازات اسالمي و بند دوم 
ماده سوم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت متهم موصوف الذکر را جهت بزه بند 
ال��ف به پرداخت دو میلی��ون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و جهت بزه بند 
ب به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( مي باشد. م الف/ 10559 

ذبیحي- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
7/457 شماره دادنامه: 9009970351200617، شماره پرونده: 8909980351200719، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890723، خواهان: آقاي محمدعلي فیروزي به نشاني سپاهان 
ش��هر بلوار غدیر مجتمع مس��کوني نقش جهان بلوک 105، خواندگان: 1. آقاي مجتبي 
مجیري 2. خانم غزاله میرزایي همگي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگي اعالم و به ش��رح زیر 

مبادرت ب��ه اصدار رأي مي نماید. رأي دادگاه: دعوي آق��اي محمدعلي فیروزي فرزند 
قربانعلي بطرفیت خانم غزاله میرزایي و مجتبي مجیري بخواس��ته مطالبه مبلغ شصت و 
هفت میلیون ریال )67/000/000( ریال وجه چک شماره 279152 مورخ 89/7/5 عهده 
بانک ملي به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلي که 
حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوي داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداش��ته، بر دادگاه 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت 67/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/350/000 ریال بابت هزینه دادرسي و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم مي نماید. رأي 
صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه خواهد بود. م 

الف/ 10561 حفیظي- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/458 شماره اجرائیه: 9010420350300247، شماره پرونده: 8909980350301183، 
شماره بایگاني ش��عبه: 891185، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9010090350301939 تقدیم��ي از س��وي وکی��ل محکوم له و براس��اس مفاد دادنامه 
)غیابي( مربوطه به ش��ماره 9009970350300358 صادره از سوي این دادگاه، محکوم 
علی��ه جواد دهقان ن��ام پدر: حبیب اله مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
119900000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/455/000 ریال بابت هزینه دادرسي و 
پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانوني و هم چنین پرداخت خسارات دیرکرد 
از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه آن براساس شاخص اعالمي از 
سوي بانک مرکزي، برعهده اجراي احکام خواهد بود.( در حق محکوم له حسن رفیعي 
نام پدر: اسماعیل نشاني: اصفهان میدان جمهوري ساختمان ستاره طبقه سوم واحد 303 
به وکالت زهرا رحماني فرزند علیرضا به نشاني اصفهان سي و سه پل ابتداي چهارباغ 
باال مجتمع باران طبقه س��وم واحد 15 و همچنین پرداخت مبلغ 5995000 ریال بابت 
حق االجراي دولتي )نیم عش��ر دولتي( که باید در حق صندوق دولت بپردازد. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را 
به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که  ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد 
باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باش��د به م��واردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت 
توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 10560 دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
7/473 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به بش��یر خلیلي پور و ش��رکت صنعت کاران پویا 
پژوه چهلس��تون موضوع دادخواست علیرضا جعفریان صدیق مبني بر مطالبه وجه سه 
فقره چک و دوازده فقره فاکتور فروش که تحت کالسه 900637 ح/ 9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است. به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان 
درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد بدینوسیله به نامبردگان 
ابالغ مي شود که در تاریخ 90/8/30 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیاباً رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد 

نمود. م الف/ 10681 مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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حضور تیم بسکتبال شهرکرد در لیگ
 در هاله ای از ابهام
مالی  دلیل مشکالت  به   بسکتبال شهرکرد گفت:  تیم  مربی 
بسکتبال  لیگ  سوپر  مسابقات  در  تیم  این  حضور  بسیار 
کشور در هاله ای از ابهام است.  ناصر مهدیان  در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: بازیکنان تیم در چند روز اخیر با آغاز 
تمرینات منظم در حال آماده سازی برای حضور قدرتمند 

در مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور هستند.
تأمین  عدم  و  مالی  مشکالت  وجود  کرد:  اضافه  مهدیان 

چند  تنها  نه  بازیکنان،  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  تا  شد  موجب  تیم  مالی  هزینه های 
وی  کنیم.  را جذب  جدیدی  بازیکن  نتوانستیم  حتی  داده  دست  از  را  خود  بازیکن 
از  حمایت  راستای  در  و خصوصی  دولتی  دستگاه های  تعامل  و  همکاری  خواستار 

ظرفیت های ورزشی این استان شد.
لیگ بسکتبال کشور در سال  جاری خبر  تیم در مسابقات سوپر  این  از حضور  وی 
از مشکالت  بسیاری  نیز  استان  این  تیمی در  داد و گفت: در صورت تشکیل چنین 
 فراروی تیم برطرف و بازیکنان تیم به دور از دغدغه های مالی در مسابقات شرکت

می کردند.
مهدیان زمان آغاز مسابقات سوپر لیگ برتر بسکتبال کشور را از تاریخ 28 مهر ماه 
عنوان کرد و اظهار داشت: مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد، 
به  باید  که  استان  بودجه  ندارند و یک درصد  استان  به ورزش  توجهی  نگاه و  هیچ 

ورزش تعلق گیرد را هم صرف ورزش نمی کنند. 

برگزاری نهمین دوره کاراته قهرمانی بانوان
 در اصفهان

رئیس سبک هانکوریو شیتوریو کاراته دو ایران گفت: نهمین 
سبک  بانوان،  کشوری  قهرمانی  کاراته  رقابت های  دوره 

هانکوریو شیتوریو در تمام رده های سنی برگزار می شود.
 امیر مهدوی در گفتگو با فارس اظهار داشت: رقابت های 
سنی،  رده های  تمام  در  بانوان  کشوری  قهرمانی  کاراته 

22مهرماه سال جاری در استان اصفهان برگزار می شود.
کاراته  هانکوریو شیتوریو  کاراته   این که سبک  بیان  با  وی 

دو جمهوری اسالمی ایران پس از 9 ماه تعلیق از تاریخ 16 شهریورماه سال جاری 
مجوز فعالیت خود را از فدراسیون کاراته دریافت کرده است، افزود: رقابت های کاراته 
قهرمانی کشوری بانوان این سبک در دو بخش کاتای انفرادی و تیمی و همچنین کمیته 

انفرادی برگزار می شود.
رئیس سبک کاراته هانکوریو شیتوریو کاراته دو ایران به  عنوان داور ممتاز ملی کاراته 
در ادامه صحبت های خود با اشاره به برگزاری سمینار سراسری بانوان سبک هانکوریو 
برای معرفی کمیته های مختلف اجرایی و فنی این سبک در کشور، تأکید کرد: در تاریخ 
21 مهرماه عالوه بر برگزاری این سمینار، شاهد برگزاری آزمون کاراته و کمربند دان 

یک تا سه، طبق شرایط فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران هستیم.
وی با اشاره به برگزاری رقابت های کاراته آقایان در تاریخ 19و 20 آبان ماه سال جاری 
این تاریخ دهمین رقابت های کاراته قهرمانی کشوری آقایان، سبک  اضافه کرد: در 

هانکوریو شیتوریو کاراته دو ایران را در استان فارس پیش رو داریم. 

برگزاری مرحله دوم لیگ تیراندازی جانبازان 
و معلوالن در اصفهان 

رئیس هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان 
و  جانبازان  تیراندازی  لیگ  مسابقات  دوم  مرحله  گفت: 
مجموعه  در  مهرماه  و 22  باشگاه های کشور 21  معلوالن 

ورزشی شهید زرین اصفهان انجام می شود.
محمدرضا آقا بابا گلیان اظهار داشت: رقابت های بسکتبال با 

ویلچر دسته دو کشور در گروه الف پیگیری شد.
وی با بیان این که مرحله دوم رقابت های بسکتبال با ویلچر 

دسته دو کشور در گروه الف با حضور تیم های هیأت البرز، هیأت خمینی شهر اصفهان 
و هیأت بم کرمان در کرج برگزار شد، تصریح کرد: تیم خمینی شهر به عنوان نماینده 

استان در این رقابت ها شرکت کرده است.
رئیس هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان در ادامه صحبت های خود 
اشاره ای به ورزش تیراندازی با کمان کرد و افزود: مرحله دوم مسابقات لیگ تیراندازی 

جانبازان و معلوالن باشگاه های کشور به میزبانی فوالدمبارکه سپاهان برگزار می شود.
بابا گلیان اضافه کرد: در این مرحله از مسابقات تیم های فوالدسپاهان اصفهان، هیأت 
استان های مازندران، آذربایجان شرقی، گلستان، مرکزی، فارس و گیالن با هم رقابت 

رقابت می کنند و احتمال افزایش تیم ها نیز وجود دارد.
وی اظهار داشت: مرحله نخست این رقابت ها تیرماه سال جاری در تبریز برگزار شد 
و تیم های فوالدمبارکه اصفهان، هیأت مازندران و هیأت آذربایجان شرقی به ترتیب 

مقام های نخست تا سوم این رقابت ها را کسب کردند. 

تیم فوتبال ایران در حالی سه شنبه شب موفق شد با 
نتیجه شش بر صفر تیم فوتبال بحرین را مغلوب خود 
کند که حضور دو بازیکن از ذوب آهن و یک لژیونر 

این تیم در این بازی جلب توجه می کرد.
به گزارش ایمنا، نکته جالب حضور این سه بازیکن در 
ترکیب تیم ملی ایران این بود که کارلوس کی روش به 
جز خلعتبری از دو بازیکن دیگر یعنی محمد قاضی و 
حسینی ماهینی در پست هایی به جز پستی که منصور 
ابراهیم زاده از آنها در ذوب آهن بهره می برد، بازی 

گرفت. 

باید در ابتدا به کارخانه بازیکن سازی ذوب آهن اشاره 
کرد، باشگاهی که قادر است بازیکنان متوسطی نظیر 
خلعتبری، قاضی و ماهینی را از باشگاه های دیگر 
خریده و آنها را به عنوان ستارگان جدید فوتبال ایران 

به تیم ملی کشورمان عرضه کند. 
واقعیت این است که منصور ابراهیم زاده همانقدر که 
در انجام خریدهای ضعیف متبحر است، در دست 
گذاشتن روی بازیکنانی که پتانسیل تبدیل شدن به یک 
بازیکن بزرگ و آینده دار را دارند نیز تخصص دارد. 

خلعتبری که هیچکس تصورش را نمی کرد زمانی به 

عنوان صاحب شماره 9 تیم ملی ایران خودش را به 
کادر فنی تیم ملی تحمیل کند، اکنون صاحب مطلق 
این پیراهن است، از طرفی محمد قاضی که همین 
فصل پیش برخی از هواداران ذوب آهن هم معتقد 
بودند پیراهن ذوب آهن برای او گشاد است، اکنون به 
سانتر فوروارد تیم ملی ایران بدل شده است و ماهینی 
نیز کم کم به رقیبی جدی برای خسرو حیدری بدل 

می شود. 
اما نکته ای که در حضور سه مهره ذوب آهن در 
ترکیب تیم ملی و تیم باشگاهی تمایز می آفریند، به 

تفاوت بهره برداری از آنهاست. 
کی  کارلوس  باعث شد  قاضی  محمد  استیل 
روش در استفاده از این بازیکن به عنوان یک 
سانتر فوروارد تردید نکند، حال آن که شاید 

معما  این  با  زاده  ابراهیم  منصور  بارها  و  بارها 
از قاضی که  بهتر نیست  آیا  باشد که  روبه رو شده 
بازیکنی ساخته شده برای محوطه جریمه حریفان 

است در این پست استفاده نماید؟ 
در واقع کاری که شاید ابراهیم زاده در آن با دو دلی 
روبه رو بود را کی روش با جسارت به منصه ظهور 
گذاشت و استعداد بالقوه او را در این پست)پستی 
است(  روبه رو  بحران  با  آن  در  ایران  فوتبال   که 

نشان داد. 

حیف نیست قاضی سانتر فوروارد نباشد؟!

ورزش
یادداشت ویژه

هفت دلیل براي دوست 
داشتن تیم کي روش

به دالیل متعدد تیم ملي در زمان افشین قطبي، علي 
دایي، امیر قلعه نوعي و حتي برانکو، نزد افکار عمومي 

»محبوبیت عام« نداشت
سه شنبه 19 مهر 90 براي فوتبال دوستاني که خاطرات 
تلخ و شیریني از تیم ملي دارند، بي تردید به عنوان 
 یک روز خاطره انگیز ثبت خواهد شد. در این شب 
فراموش نشدني، سابقه ناخوشایندي که از رویارویي با 
بحرین در ذهن ها شکل گرفته بود، با شش گل تماشایي 
پاک شد و بی شک سهم عمده اي از این موفقیت را باید 
مدیون مربي نامداري دانست که گویا قرار است فوتبال 
ملي ایران را متحول کند. تیمي که کارلوس کي روش 
این روزها به زمین مي فرستد، تفاوت هاي محسوسي با 
تیم هاي ملي ایران در یک دهه گذشته دارد که در ادامه 

آن ها را مرور مي کنیم.
گل هاي متنوع

تیم ملي ایران براي ایجاد موقعیت روي دروازه حریف و 
رسیدن به گل، روش هاي متنوعي را امتحان مي کند. در 
همین بازي با بحرین، گل اول حاصل یک اوت دستي 
بلند بود، دومین گل با استفاده از توپ هاي برگشتي 
)ریباند( به ثمر رسید. گل هاي سوم و پنجم، از ضربات 
ایستگاهي به دست آمد. گل چهارم با شوت از راه دور 
و گل ششم با دور زدن مدافع کناري حریف و ارسال به 
تیر دوم. این وضعیت در بازي با فلسطین هم دیده شد و 
جدا از این که حریفان ما تا امروز چقدر قوي یا ضعیف 
بوده اند، همین که تیم ملي براي گل زدن، محدود به 
یکي دو ترفند همیشگي نیست، خبر خوبي براي فوتبال 

ایران است.
اتکا به سیستم، نه مهره

کي روش از روزي که به ایران آمد تا امروز به سیستم 
تبدیل   1-5-4 به  دفاع  هنگام  در  که  خود   3-3-4 
مي شود وفادار بوده و با وجودي که این سیستم در 
برابر ماداگاسکار و مالدیو چندان جواب نداد، به آنچه 
 که اعتقاد داشت، اصرار کرد و حاال بعد از چند بازي 
نشانه هاي امیدوار کننده اي از عادت کردن ملي پوشان به 
شیوه مورد عالقه کي روش دیده مي شود. در واقع این 
مربي پرتغالي برخالف بعضي از مربیان سابق تیم ملي 
 که سیستم تیمشان را بر اساس نفرات کلیدي پایه ریزي 
مي کردند، مهره ها را در خدمت سیستم قرار داده و به 
همین دلیل است که غیبت مهره اي مثل علي کریمي در 

بازي با بحرین به هیچوجه به چشم نیامد.
عطش گلزني

رسم دیرینه اي در فوتبال ایران وجود دارد که اکثر تیم ها 
در طول بازي، بعد از این که به حاشیه امنیتي مي رسند و 
یکي دو گل مي زنند، »بازي را اداره مي کند«. اداره کردن 
بازي هم چیزي نیست، رد و بدل کردن پاس هاي کسل 
کننده در زمین خودي! جالب اینجاست که در بعضي 
مواقع، همین »اداره کردن« به حریف فرصت مي دهد تا 
نتیجه را جبران کند. اما در تیم ملي فعلي، بازیکنان وقتي 
با شش گل جلو هستند، در دقیقه 93 به دنبال زدن گل 
هفتم هستند. این عطش براي زدن گل هاي بیشتر، اگر 
نگوییم اتفاقي نایاب، الاقل رخدادي کمیاب در فوتبال 

ایران است.    
تشخص روي نیمکت

هیچ کس نمي تواند آینده را پیش بیني کند و شاید این 
تیمي که امروز به آن امید بسته ایم، در مسیر راهیابي به 
جام جهاني ناکام بماند اما این واقعیت را نمي توان کتمان 
کرد که نیمکت تیم ملي با حضور کارلوس کي روش، 
»متشخص« شده است. او مربي شناخته شده اي است 
که در منچستر یونایتد، رئال مادرید و تیم ملي پرتغال با 
بزرگ ترین ستارگان دنیا کار کرده و همین کارنامه او 
باعث مي شود شاگردانش در تیم ملي، به مربي شان 
اعتقاد قلبي داشته باشند. کي روش شاید شخصیتي 
کاریزماتیک نباشد اما چهره متفکر و عکس العمل هاي 
خاص او در کنار زمین، انرژي مثبتي به بازیکنان مي دهد 

که آثار آن در زمین هویداست.
تیم ملي محبوب

به دالیل متعدد تیم ملي در زمان افشین قطبي، علي 
»محبوبیت  برانکو،  حتي  و  نوعي  قلعه  امیر  دایي، 
همیشه  ملي  تیم  نداشت.  عمومي  افکار  نزد  عام« 
شادي  و  غم  در  ما  همه  و  است  داشتني  دوست 
بوده  فوتبال خلق شده، شریک  زمین  در  که  هایي 
توانسته  کوتاه  مدت  همین  در  روش  کي  اما  ایم 
افکار عمومي را با تیم ملي همراه کند و به نوعي 
تماشاگران را با این تیم آشتي دهد. این روزها حتي 
 گروهي که منتظرند با اولین شکست تیم ملي، شعار 
ترس  از  دهند،  سر  را  مصرف«  بي  هاي  »خارجي 
بازخوردهاي منفي افکار عمومي، سکوت کرده اند 
تیم محبوب را نمي شود  چرا که خوب مي دانند 
سالخي کرد. کي روش براي این که فوتبال دوستان 
را با خود همراه کند، راه را براي دو ستاره پرطرفدار 
علي  و  مجیدي  فرهاد  ایران،  فوتبال  روزهاي  این 
تا فاکتور »محبوبیت« در تیم ملي  باز کرد  کریمي، 
تشدید شود. کي روش زیاد در ایران زندگي نکرده و 
از فرهنگ دیگري آمده، اما در همین شش ماه خوب 
فهمیده که بدون حمایت افکار عمومي شانسي براي 

موفقیت ندارد.
لیست  سفید

ایران را سراغ دارید که  چند مربي شاغل در فوتبال 
»لیست سیاه« نداشته باشند؟! شاید یکي از بزرگ ترین 
ویژگي هاي کي روش این است که پیش از این در این 
فوتبال نبوده که کسي تکل خطرناک روي او زده باشد، به 
او سالم نکرده باشد و یا لپ تاپش را شکسته باشد!  در 
نگاه کي روش، هیچ تفاوتي میان بازیکنان نیست و این 

بهترین ها هستند که در ترکیب اصلي قرار مي گیرند. 
شکستن  انحصار

مورد  ترکیب  به  وقتي  ملي،  تیم  پیشین  مربیان  اکثر 
این  تغییر  به  تمایلي  دیگر  رسیدند  مي  خود  عالقه 
ترکیب نشان نمي دادند اما کي روش، مثل منچستر 
یونایتد که تا حدودی هیچ گاه با یک ترکیب ثابت به 
میدان نمي رود، این امکان را به بازیکنان داده که حتي 
 با دو سه بازي خوب در لیگ، به ترکیب اصلي تیم 

ملي راه یابند.

 پژمان سلطاني

 در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کش��ور امیر قلعه نوعی ب��ه اصفهان بازمی گردد و 
با تیم پیش��ین خود بازی می کن��د، علی دایی نیز 
زردپوشان راه آهن را به میدان رقابت با استقاللی 

می فرستد که آماده ورود به بحران است.
دهمی��ن هفت��ه از مس��ابقات فوتب��ال لی��گ برتر 
باش��گاه های کش��ور 48 س��اعت بعد از پیروزی 
خیره کننده تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بحرین 
ب��ا دیدار نفت ته��ران - مس سرچش��مه در روز 
پنجش��نبه هفته جاری آغاز می ش��ود و روز شنبه 
هفت��ه پیش رو ب��ا دیدار تیم ه��ای جنوبی صنعت 
نفت آبادان و شاهین بوشهر به اتمام می رسد. در 
زیر اشاره ای گذرا به دیدارهای دو روز نخست از 

هفته دهم لیگ برتر خواهیم داشت:
قعرنشین بر سر سفره نفت

تیم مس سرچش��مه که از هش��ت ب��ازی با چهار 
امتیاز در قعر جدول دس��ت و پا می زند، میهمان 
نف��ت ته��ران خواهد بود که چن��د هفته ای روند 
رو به رش��دی را طی کرده و با ی��ک امتیاز کمتر 
از صدرنش��ین در مکان چهارم جدول ایس��تاده و 
به نظر نمی رس��د شاگردان ش��رفی بتوانند دومین 

شکست را به شاگردان فرجي تحمیل کنند.
نفت تهران به همراه ذوب آهن تنها یک شکس��ت 
در کارنام��ه دارد و م��س سرچش��مه تاکنون فقط 
توانس��ته در هفته ششم ش��اهین بوشهر را با تک 
گل علی س��امره با شکس��ت بدرقه کند. این تیم 
نیز پرس��پولیس را در کرمان با تس��اوی دو بر دو 

متوقف کرد.
سایپا در دیار گل و بلبل

اوایل  در  که  البرز(  )سایپای  تیم سیزدهم جدول 
مسابقات روند خوبی را دنبال می کرد و جزو پنج 
تیم برتر ایران بود؛ چند هفته ای است که نتایج 
مطلوبی کسب نکرده و در آخرین بازی با چهار 
گل مغلوب میهمان خود سپاهان اصفهان شد و در 

این هفته میهمان فجر سپاسی شیرازی خواهد بود 
که این تیم نیز یک رده پایین تر از شاگردان مجید 
صالح قرار دارند. فجری ها نیز در هفته نهم با یک 
گل مغلوب فوالد خوزستان شدند و به نوعی می 

توان به این مسابقه نبرد نقره داغ ها گفت.
ش��اگردان دای��ی فان��وس ب��ه دس��ت به 

استقالل رسیدند
ه��ر دو تیم در ب��ازی قبل��ی زمین مس��ابقه را با 
شکس��ت ترک کردند. راه آهن با حس��اب دو بر 
صفر مغلوب صنعت نفت آبادان ش��د و با هشت 
امتیاز در رده 16 قرار گرفت و تا حدودی جایگاه 
علی دایی مربی تیم راه آهن به خطر افتاده اس��ت 
و اس��تقالل ته��ران نیز در انزلی با حس��اب چهار 
 ب��ر دو از تیم ملوان شکس��ت خورد و به رده دوم

سقوط کرد.
پروی��ز مظلومی تیم خود را برای حداکثر امتیاز به 
میدان می فرس��تد و نیم نگاهی به بازی سپاهان و 
تراکتورس��ازی تبریز دارد و اگر سپاهان شاگردان 
قلع��ه نوع��ی را از پیش رو بردارد و آبی پوش��ان 
تهرانی از س��د راه آهن بگذرن��د به صدر جدول 

باز می گردند.
داربی شمال و جنوب در عضدی رشت 

ف��والد خوزس��تان در ورزش��گاه عضدی رش��ت 
میهمان داماش��ی اس��ت که این روزها حال و روز 
خوشی ندارد. داماش هم اکنون 9 امتیازی است و 
در رده  پانزدهم قرار دارد. تیم فوالد خوزستان که 
در هفته قبلی با تک گل رضا نوروزی فجر سپاسی 
را از پی��ش رو برداش��ت با روحی��ه ای مضاعف 
به مصاف ش��اگردان ابراهیم قاس��م پ��ور خواهد 
 رفت، قاس��م پور اهل جنوب است و این مسابقه 

می تواند جذابیت زیادی به دنبال داشته باشد.
هواداران سپاهان از ژنرال استقبال خوبی 

می کنند
فردا در ورزشگاه فوالدش��هر تیم سپاهان اصفهان 
میزبان تراکتوری خواهد ب��ود که امیر قلعه نوعی 
را در رأس کادر فنی خود می بیند. قلعه نوعی دو 

سال متوالی سپاهان را به قهرمانی رسانده و زمانی 
به اصفهان آمده که س��پاهان نتایج مطلوبی کسب 
نکرده و در هفته گذش��ته با چند غایب مقابل مس 

کرمان تن به شکست سه بر صفر داد.
در ب��ازی با مس، ل��وکا با چند بازیکن س��پاهان 
برخورد داش��ت و آنها را با خود ب��ه کرمان نبرد. 
تی��م تراکتور در هفت��ه نهم تیم م��س کرمان را با 
شکست س��ه بر یک بدرقه نمود. دیدار سپاهان و 
مس از هفته هشتم بود که به دلیل حضور سپاهان 
 در لیگ قهرمانان به تعویق و روز یکش��نبه برگزار

گردید.
امتی��ازات این بازی ب��رای هر دو تیم به خصوص 
تراکتورس��ازی مهم اس��ت، چرا که اگر شاگردان 
قلعه نوعی امتیازی به زردپوش��ان اصفهانی بدهند 
با پیروزی اس��تقالل برابر راه آه��ن صدر جدول 
را از دس��ت خواهن��د داد. در خ��ط دفاع��ی تیم 
تراکتورس��ازی امیرحس��ین صادقی غایب بزرگی 
محس��وب می ش��ود که ای��ن خبر خوب��ی برای 
مهاجمان سپاهان خواهد بود، به شرطی که در این 
چن��د روز پس از دیدار ب��ا مس کرمان، لوکا نقاط 
ضعف تیم خود را پوش��ش و نقاط ضعف و قوت 

حریف را شناخته باشد. 

نماینده تبریز با 22 گل زده بیش��ترین آمار گلزنی 
 را در جم��ع تی��م های لیگ برتری دارد و بیش��تر 
گل ها از روی ضربات کرنر و ایستگاهی به دست 
آمده اس��ت که سید جالل حسینی و هادی تامینی 
باید از س��ر زنی علیزاده و دیگر بازیکنان حریف 

جلوگیری کنند.
قلعه نوعی مربی ای نیست که رو به بازی تدافعی 
بی��اورد و این می توان��د کار را برای هافبک های 
سپاهان آسان کند و از پاس های توی عمق دروازه 

حریف را مورد حمله قرار دهند.
هواداران س��پاهان در این دو سال اخیر خاطرات 
خوب��ی از امی��ر قلعه نوع��ی دارن��د و پیش بینی 
 می ش��ود که این مربی به ش��دت مورد تش��ویق 
س��پاهانی ها ق��رار گیرد. با پی��روزی پر گل ایران 
مقابل بحرین، تماش��اگران با ورزش��گاه ها آشتی 
خواهند ک��رد و بازی های هفته دهم این موضوع 

را نشان خواهد داد.
هواداران ذوب آهن تنها برد می خواهند 

صب��ای ق��م در هفته گذش��ته ب��ا دو گل مغلوب 
پیروزی ش��د و ذوب آهن در فوالدشهر با تساوی 
 ی��ک بر ی��ک مقاب��ل نفت ته��ران متوقف ش��د. 
ذوب آهن در غیاب ملی پوش��انش روز سه شنبه 

یک دی��دار تدارکاتی مقابل تی��م امید ذوب آهن 
برگ��زار کرد تا ب��ا آمادگی کامل پا به ورزش��گاه 

یادگار امام شهر قم بگذارد.
در تیم ملی کشورمان مقابل بحرین دو ذوب آهنی 
به میدان رفتند که محمد قاضی 74 دقیقه و حسین 
ماهینی ی��ک نیمه کامل برای ای��ران بازی کردند. 
ابراهی��م زاده که ب��ه سیس��تم »1-4-1-4« اعتقاد 
خاصی دارد. در این مس��ابقه ماچ��ادوی پرتغالی 
را در ترکی��ب خواهد داش��ت که ب��ه همراه هوار 
مالمحمد و دسوزای برزیلی می تواند کمربند خط 
میانی ذوب آهن را بیم��ه کند. ذوب آهن احتیاج 
به پیروزی دارد تا مثل س��ال های اخیر خودش را 

یکی از تیم های مدعی کسب قهرمانی جا بزند.
ذوب آهن در هش��ت ب��ازی تنها یک شکس��ت 
در کارنامه دارد اما تس��اوی ه��ای این تیم باعث 
ش��ده ک��ه در رده دهم ق��رار گیرد و ب��ا پیروزی 
مقابل ش��اگردان ویس��ی م��ی تواند رون��د رو به 
رش��د خود را پیدا کن��د. از طرفی تیم صبای قم با 
تفاضل گل کمتر نس��بت به صدرنشین در جایگاه 
س��وم قرار دارد و چش��م به س��ه امتیاز این بازی 
 خانگی دوخته تا از تیم اس��تقالل و تراکتورسازی

عقب نماند.

گزارش

خبر

هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور 

ژنرال صدرنشين به سپاهان رسيد
ابراهيم زاده به ديدار گوارديوال می رود

تیم فوتبال کم توانان ذهنی ایران در اولین دوره 
مسابقات جهانی مقتدرانه قهرمان شد. حمید رضا 
صالح تنها ملی پوش اصفهانی این تیم است. به 
گفته صالح در اصفهان هیچ کس از این قهرمانی 
خبر ندارد. نه هیات فوتبال، نه بهزیستی و نه ...

از  بعد  صالح  حمیدرضا  ایمنا،  گزارش  به 
اولین  برگزاری  محل  ایتالیا  از جنوای  بازگشت 
دوره مسابقات فوتبال کم توانان ذهنی جهان با 

سختی  مسابقات  گفت:  ها  رقابت  این  از  ایمنا 
صاحب  که  جهان  قدرتمند  های  تیم  داشتیم. 
اسم و رسم در فوتبال هستند در این مسابقات 
شرکت کرده بودند اما ما موفق به شکست همه 

آنها شدیم. 
این اتفاق در حالی افتاد که هیچ کدام از مسئوالن 
چنین چیزی را باور نمی کردند. پیش از اعزام 
همه گفتند بروید و تجربه کسب کنید و گفتند 

که اگر چهارم هم بشوید موفقیتی بسیار بزرگ 
خواهد بود اما خدا ما را کمک کرد و تالش ها 

به نتیجه رسید و قهرمان شدیم. 
این  دوره  اولین  چند  هر  داشت:  اظهار  وی 
اما ما بدون تمرین و آمادگی هم  مسابقات بود 
نرفته بودیم. اردوهای خوبی را پشت سر گذاشته 
همه  خالصه  بودیم.  هماهنگ  هم  با  و   بودیم 
بچه ها زحمت کشیدند و نتیجه آن را هم گرفتیم. 

صالح 27 ساله است و حدود 15 سال است که 
فوتبال بازی می کند.

یکی  دسته  فوتبال  تیم  در  حاضر  حال  در  او 
آسمان رقابت های لیگ استان را تجربه می کند. 
مسابقات کشوری  در  از شرکت  بعد  که  این  با 
همراه با تیم استان و تحت پوشش هیات فوتبال 
به تیم ملی راه یافت اما از مسئوالن گله می کند 
که هیچ کدام نمی دانند او در مسابقات جهانی 

ایتالیا قهرمان شده است. 
داند  نمی  هیچکس  اصفهان  در  داد:  ادامه  وی 
بهزیستی،  نه  ایتالیا رفتم و قهرمان شدم.  به  من 
اصفهان  به  وقتی   . نه...  و  فوتبال  هیأت  نه 
نیامد  استقبال من  به  نفر هم  برگشتم حتی یک 

و حتی یک تلفن هم نزدند که تبریک بگویند. 
مالی حمایت  مرتب  ها  استان  دیگر  های   بچه 
می شوند اما در اصفهان هیچ خبری نیست. فقط 
فوالد  باشگاه  مدیرعامل  که  شنیدیم  تازگی  به 

ماهان قهرمانی تیم ما را تبریک گفته است. 

ملی پوش اصفهانی تیم فوتبال کم توانان ذهنی ایران:

در اصفهان هیچ کس از این قهرمانی خبر ندارد!

گفتگو



دوربین مخفی در دستشویی یک رستوران
مردی آمریکایی پس از گفته های دختر پنج ساله اش که دوربینی را در دستشویی کافه 

پیدا کرده بود، از استارباکس شکایت کرد. 
وکیل او »هانک اسکولبرگ« به رویترز گفته است، ویلیام یوکی اهل ویرجینیا با اقامه 
چهار دلیل تقاضای یک میلیون دالر غرامت کرده که تجاوز به حریم خصوصی از جمله 
آنهاست. یوکی و دخترش در ماه آپریل حین سفری گردشی  برای استفاده از توالت به شعبه 
استارباکس در حومه شهر واشینگتون رفته بوده اند. بعد استفاده از توالت، دخترک دوربین 
دیجیتالی را که در لوله U شکل سنگ پنهان شده بوده، می بیند که به گفته اسکولبرگ 
در آنجا جاساز شده بوده است. وی همچنین افزوده است: دختربچه به شدت ناراحت 
 و پدرش به طور کامل خشمگین شده است. بعد از آن با مدیر شعبه و پلیس تماس 
گرفته اند. در سال اخیر این سومین باری است که در دستشویی استارباکس، دوربین کشف 

شعبه  در  را  دوربینی  که  مردی  می  ماه  است.  شده 
استارباکس کالیفرنیا جاسازی کرده بود بازداشت 
شد. مردی هم در ماه ژوئن به دلیل کارگذاشتن 
دوربین در شعبه فلوریدای استارباکس دستگیر 
گردید. سخنگوی استارباکس، »آلن هیلوویتز« در 
این باره گفته است: وظیفه ما ایجاد محیطی امن 

برای مشتریان و کارمندان مان است و در این زمینه بسیار 
بسیار جدی هستیم. وی همچنین با تاکید بر قضیه جاسازی 
دوربین ابراز داشته با توجه به وجود 17000 شبعه استاربوک 

در ایاالت متحده، چنین مواردی »کامالً نادر« هستند.

خطرناک ترین زمان سیگارکشیدن
تحقیقات نشان می دهد سیگار کشیدن درهنگام صبح بیشترین عوارض را به همراه دارد.

 افرادی که در هنگام صبح سیگار می کشند، دو برابر بیشتر از اشخاصی که در مواقع 
دیگر روز سیگار خود را روشن می کنند به سرطان دچار می شوند. یکی از افزودنی های 
شیمیایی موجود در سیگار که نیکوتین نام دارد در مجاورت با حرارت به یک مولکول 
سمی به نام کوتینین تبدیل می شود. این ماده شیمیایی یکی از عوامل اصلی ابتال به 
ابتال  افزایش خطر  به  نسبت  پزشکان  قبل  از مدت ها  به شمار می آید.  ریه  سرطان 
به بعضی از سرطان ها بر اثر استعمال سیگار هشدار داده بودند اما نمی دانستند که 
انجام  از  بعد  نوع سرطان ها دچار می شوند.  این  به  از سیگاری ها  چرا فقط بعضی 
تحقیقات طوالنی، محققان متوجه شدند زمان سیگار کشیدن افراد نقش بسیار مهمی 
در تعیین احتمال ابتالی او به سرطان بازی می کند. برای مثال افرادی که یک ساعت 

بعد از بیدار شدن خود سیگار می کشند با احتمال 1/31 
یک ساعت  تا  نیم  بین  که  افرادی  از  بیشتر  برابر 

بعد از بیدار شدن سیگار می کشند به سرطان 
که  است  حالی  در  این  می شوند.  دچار 
سیگار کشیدن تا نیم ساعت بعد از بیداری 
احتمال سرطان را باز هم بیشتر کرده و به 
 1/71 برابر می رساند. این نشان می دهد هر 
سیگار  شدن  بیدار  از  بعد  شما  قدر  چه 

به همان  بیندازید،  تاخیر  به  را  کشیدن خود 
اندازه خطر ابتال به سرطان کاهش پیدا می کند.  

لیوان 365 بار مصرف
 

با مصرف هر بار این لیوان یک برگ سبز بر روی آن نمایش داده می شود که عالوه 
بر نشان دادن دفعات مصرف پیامدی دیگری را به ما یادآوری می کند.

دهید  می  اهمیت  خود  پیرامون  محیط  به  و  هستید  طبیعت  دوستداران  از  اگر    
بی شک به ظروف یکبار مصرف و غیر قابل بازیافت توجه کرده اید، بسیاری از 
به جز  بازیاف هستند  قابل  غیر  دارد  پیرامونمان وجود  که  یکبار مصرفی  ظروف 
گران  تبع  به  که  ندارد  عوارضی  و  بوده  گیاهی  می شود  گفته  که  معدود ظروفی 
 تر نیز می باشند، اما عموم ظروف مصرفی که دارای پالستیک غیر قابل بازیافت 
می باشند بسیار مضر و سمی نیز هستند. یک طراح خالق در ایده ای فوق العاده 
یک ظرف 365 بار مصرف طراحی کرده است که تعداد دفعات مصرف مفید این 

ظرف 365 دفعه می باشد. نکته جالب نحوه یادآوری تعداد دفعات 
استفاده از این ظرف است.

داشتن یک جهان سبز و عاری از هرگونه آلودگی محیطي
به مرور زمان با مصرف بیشتر تعداد برگ های سبز نمایش 
بیشتر شده و کم کم شکل  لیوان  این  بر روی  داده شده 

جالبی به خود می گیرند، شکل قاره ها با نمایش 
برگ های سبز بر روی آنها که شعار دنیای سبز 
را دنبال می کند. به این فکر کنید که اگر هر 
کس در محیط کار و یا در سفر یک لیوان این 
و  بشریت  به  کمکی  چه  باشد  داشته  چنینی 

آینده خواهد کرد.

با  جهان  هکرهای  مشهورترین  از  فهرستی 
ناشی از هک  شدن  حساس تر شدن تنش های 
پایگاه های مطالعات آب و  ترین  از مهم  یکی 
هوایی در انگلستان منتشر شد. هکری به داخل 
مطالعاتی  پایگاه  الکترونیکی  نامه های  سیستم 
ها  نامه  و  کرده  نفوذ  انگلستان  در  هوا  و  آب 
اینترنت  روی  بر  پایگاه  این  از  را  مدارکی  و 
با  دانشمندان  می دهد  نشان  که  کرده  منتشر 
قصد  مردم  فریب  و  اطالعات  کردن  پیچیده 
باور کردن تئوری گرمای جهانی را دارند، اما 
دانشمندان اعالم کرده اند متن این نامه ها تغییر 
تنها نشان می دهند که دانشمندان  پیدا کرده و 
در حال گفتگوهای بی پرده و صریح در ارتباط 
ادامه  در  بوده اند.  جهانی  گرمای  بحران  با 
فهرستی از مشهورترین هکرهای جهان که هر 
به شرکت های  را  توجهی  قابل  یک خسارات 
تلگراف  نشریه  در  و  آورده اند  وارد  مختلف 

منتشر شده است، ارائه می شود.
کوین میتنیک: 

زمانی  که کوین پشت کامپیوترش می نشست 
هک  را  دنیا  امنیتی  مراکز  ترین  بزرگ   و 
این  از  کدام  هیچ  زیاد  احتمال  به  کرد  می 
هم  ویندوز  با  حتی  امروزی  هکرهای  جوجه 
بلد نبودند کار کنند. شهرت اصلی  میتنیک در 
هک بر می گردد به اواخر قرن بیستم. زمانی  
که به وی لقب بزرگ ترین هکر تحت تعقیب 
کسانی   و  میتنیک  مخالفان  بودند.  داده  را  دنیا 
ادعا  بودند  او آسیب دیده  فعالیت های  از  که 
می کردند وی دچار یک نوع بیماري است و 
استفاده  با  که  می  آید  بر  فردی  چنین  از  حتی 
را  اتمی   بمب  یک  خانگی  تلفن  خط  یک  از 
آن شدند  برای همین هم خواستار  کند.  فعال 
بگیرد.  قرار  درمان  تحت  بازداشت  در  وی  تا 
وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا از این 
فرد به عنوان بزرگ ترین مجرم رایانه ای در 
مستعار نام  با  وی  کند.  می  یاد  آمریکا   تاریخ 
رایانه  سیستم  به   Hacker Poster Boy  
ای برخی از مهم ترین شرکت های فناوری و 
ارتباطاتی از قبیل نوکیا، فوجیتسو و موتوروال 
نفوذ کرد. وی سرانجام در سال 1995 توسط 
چندین  به  اعتراف  با  و  شده  بازداشت   FBI
اتهام وارد شده به پنج سال زندان محکوم شد. 
اکنون  میتنیک   2000 سال  در  آزادی  از  پس 
به  را  ای  رایانه  ایمنی  مشاور  شرکت  ریاست 
عنوان  به  های هک  تکنیک  از  و  داشته  عهده 

مهندسی اجتماعی یاد می کند.
کوین پولسن: 

لس  رادیویی  ایستگاه  تلفنی  خطوط  به  نفوذ   
آنجلس به منظور برنده شدن در رقابت تلفنی 
بود،  آن  اجرای  حال  در  رادیویی  ایستگاه  که 
به  پولسن  های هکری  فعالیت  رسوایی  اولین 
شمار می رود. وی با نام مستعار دانته تاریک 
کردن  هک  قبیل  از  دیگری  ای  رایانه  جرائم 
پایگاه داده های تجسس های فدرال را مرتکب 
از  پس  وی  شد.  دستگیر  آن  از  پس  و  شده 
آزادی، حرفه روزنامه نگاری را در پیش گرفته 

است.
آدرین المو:  

شاپها،  کافی  از  استفاده  دلیل  به  المو    
کتابخانه ها و کافی نت ها برای فعالیت های 
بود.  یافته  شهرت  خانمان  بی  هکر  به  خود 
 بیشتر فعالیت های وی در نفوذ به شبکه های 
رایانه ای شرکت های مختلف و گزارش نقص 
های  شرکت  به  ها  شبکه  این  نقطه ضعف  و 
مالک شبکه ها بود. یکی از بزرگ ترین ادعاهای 
المو نفوذ به شبکه نیویورک تایمز و افزودن نام 
خود به پایگاه داده های متخصصان این پایگاه 
نگار روزنامه  یک  اکنون  نیز  المو  است.   بوده 

 است.
استفن وزنیاک:  

بنیانگذران  از  یکی  که  این  دلیل  به  وی 

شرکت اپل به شمار می رود از شهرت باالیی 
برخوردار است، وی فعالیت های خود را در 
آغاز  همراه  های  تلفن  به  نفوذ  با  هک  زمینه 
کالیفرنیا  دانشگاه  در  که  حالی  در  وی  کرد. 
های  برای همکالسی  بود  تحصیل  به  مشغول 
خود ابزاری به نام جعبه آبی ساخت که به آنها 
به  را  مدت  طوالنی  دور  راه  مکالمات  امکان 
صورت رایگان می داد. وزنیاک با آغاز پروژه 
ساخت یک رایانه از ادامه تحصیل صرف نظر 
کرده و به همراه دوست خود استیو جابز رایانه 

اپل را ابداع کردند.
لوید بلنکن شیپ: 

لوید بلنکن شیپ با نام مستعار مرشد از اعضای 
بوده   1980 دهه  در  هکرها  از  گروه  چندین 
است. از بزرگ ترین عوامل به شهرت رسیدن 
وی نوشتن کتابی به نام بیانیه هکر یا باطن یک 
از دستگیری اش در  بوده است که پس  هکر 
کتاب  این  در  است.  شده  نگاشته   1986 سال 

تنها جرم هکرها کنجکاوی ذکر شده است.
مایکل کالک:

مایکل کالک در سن 15 سالگی با هک کردن 
های  سایت  وب  مشهورترین  از  تعدادی 
سال  در  کالک  شد.  شناسایی  جهان  اقتصادی 
2000 با نام مستعار پسر مافیایی، به 75 رایانه 
در 52 شبکه مختلف حمله کرد که این حمله 
را  یاهو  و  آمازون   ،Ebay مانند  هایی  سایت 
آن  مکالمه  از  پس  وی  داد.  قرار  تاثیر  تحت 
الینی درباره جرمی که مرتکب شده، دستگیر 
شد و به هشت ماه حبس، یک سال مجازات 
حبس تعلیقی، محدودیت در استفاده از اینترنت 

و پرداخت خسارت نقدی محکوم شد.
رابرت تاپان موریس: 

یک   1988 نوامبر  در  موریس  تاپان  رابرت   
ویروس رایانه ای از دانشگاه کرنل در حدود 
شش هزار رایانه را از کار انداخته و میلیون ها 
این ویروس  بار آورد. خالق  به  دالر خسارت 
که  است  فردی  اولین  موریس  تاپان  رابرت 
از  استفاده  سو  و  ای  رایانه  تخلف  جرم  به 
کرد  اعالم  وی  شد.  مجازات  به  محکوم  آن 
ویروس گسترده شده با هدف آسیب رساندن 
سنجیدن  هدف  با  تنها  و  نبوده  اینترنت  به 

وسعت اینترنت وارد این شبکه شده است. با 
این حال این ادعاها کمکی به وی نکرده و وی 
تعلیقی، چهار هزار ساعت  به سه سال حبس 
نقدی  پرداخت خسارت  و  اجتماعی  خدمات 
سنگینی شد. نمونه سی دی حاوی این ویروس 
در  بوستون  علوم  موزه  در  اکنون  هم  مخرب 

معرض دید قرار دارد.
گروه خدایان تقلب: 

 این گروه از هکرها در اواسط دهه 80 سیستم 
خطوط تلفن آمریکا را مورد هدف قرار دادند 
و به سیستم رایانه های AT&T نفوذ کردند. 

این گروه به تدریج و با دستگیر شدن اعضای 
آن در سال 1992 غیر فعال شد.

دیوید اسمیت: 
ویروس  اولین  ملیسا  ویروس  خالق  وی    
پیدا می  انتقال  اینترنت  از طریق  رایانه ای که 
کند بوده است. اسمیت مدت کوتاهی پس از 
گسترش این ویروس دستگیر شده و به دلیل به 
بار آوردن خسارتی در حدود 80 میلیون دالر 

محکوم به زندان شد.
سیون جاشان: 

 Netsky های  ویروس  نوشتن  دلیل  به  وی 

که  حالی  در  و   2004 سال  در   Sasser و 
کرد،  می  سپری  را  خود  نوجوانی  دوره 
مسئول  ها  ویروس  این  شد.  شناخته  متهم 
یا افزارهای مخرب  نرم  از   گسترش 70 درصد 
 Malware ها در اینترنت به شمار می رفتند. وی 
 اکنون به استخدام یک شرکت ایمنی رایانه ای درآمده

 است.
یک نفر به انتخاب مردم

گری مک کینون: 
 مقامات آمریکایی، گری مک کینون 43 ساله 
سیستم  کردن  هک  با  که  اند  کرده  متهم  را 
دریایی،  نیروی  ارتش،  پنتاگون،  انفورماتیکی 
ناسا در  نیروی هوایی، وزارت دفاع آمریکا و 
آمدن  وارد  موجب   2002 و   2001 های  سال 
کار  از  و  دالر  هزار   700 بر  بالغ  خسارتی 
انداختن دو هزار رایانه به مدت 24 ساعت شده 
از جمله اطالعات  به اطالعات مخفیانه ای  و 
یافته  دست  پرنده  های  بشقاب  به  مربوط 
کینون  مک  آمریکایی،  مقامات  گفته  به   است. 
تمام  نظامی  انفورماتیکی  حمله  ترین  بزرگ 
زمان ها را انجام داده است. وي گفته، که می 
خواسته اطالعاتی درباره اشیا پرنده ناشناس پیدا 
کند و فکر کرده است که مقامات آمریکایی این 
اطالعات را مخفی نگه داشته اند و او وظیفه 
داشته آنها را آشکار کند. وی این عملیات را 
در فاصله زمانی فوریه 2001 تا مارس 2002 
که  است  کرده  اعالم  دادگاه  است.  داده  انجام 
به  به عنوان یک تروریست، حداکثر  باید  وی 
متحده  ایاالت  های  زندان  در  سال   70 مدت 
زندانی شود. این حکم طبق توافق نامه بحث 
است.  شده  صادر  مجرمین  استرداد  برانگیز 
برابر  در  که  ساله   42 هکر  این  اساس  این  بر 
استرداد خود به آمریکا مبارزه می کرد، متحمل 
شکست سنگینی شده است. گری مک کینون 
به سندرم اسپرگر مبتالست. در واقع مغز او به 
مانند مغز دیگر انسان ها کار نمی کند. بیماری 
بتواند  مبتال  شخص  شود  می  باعث  اسپرگر 
و  معماها  الگوها،  ها،  طرح  اشیاء،  جهان   در 
حالی  در  این  کند،  راحتی  احساس  ها  رایانه 
را  وی  اجتماعی  تبادالت  پیچیدگی  که  است 

دچار مشکل می سازد.

ده نفر از مشهورترين هکرهای جهان !
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رکورد جهان در زمینه طراحی 
کوچک ترین جدول تناوبی 

جهان شکسته شد
دانشجویان دانشگاه ناتینگهام که در سالگرد تولد 
استاد شیمی این دانشگاه مارتین پولیاکوف توانستند 
تار موی وی  تناوبی عناصر را روی یک  جدول 
حک کنند، بهانه دیگری برای جشن گرفتن پیدا 
کرده اند. این دانشمندان توانستند با حک کردن این 
جدول تناوبی بر روی یک تار مو رکورد جهان را 
در زمینه کوچک ترین جدول تناوبی جهان شکسته 
 و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت

 برسانند.
سال گذشته گروهی از متخصصان فناوری نانو با 
توانستند جدول  گالیوم  یون های  پرتو  از  استفاده 
تناوبی متشکل از نام 118 عنصر را بر روی یک 
تار موی پولیاکوف حک کنند، این جدول تناوبی 
نسخه  میلیون ها  که  است  کوچک  ای  اندازه  به 
یادداشت  کاغذ  یک  روی  بر  توان  می  را  آن  از 

کوچک گنجاند.
تار مو پیش از حک شدن جدول تناوبی

به  اکتبر   11 روز  گینس  رکوردهای  ثبت  مرکز 
ریزترین  عنوان  به  را  این جدول  صورت رسمی 
پولیاکوف،  کرد.  معرفی  جهان  تناوبی  جدول 
ابراز  خبر  این  انتشار  از  پس  مو  تار  این  مالک 
خوشحالی کرده و گفت: هرگز تصور نمی کردم 
گینس  رکوردهای  کتاب  در  دلیلی  هر  به  نامم 
ثبت شود، دست کم نه به خاطر یکی از تارهای 
از  تناوبی  جدول  این  کردن  حک  برای  مویم! 
دانشمندان  و  شد  استفاده  گالیوم  یون های  پرتو 
از عناصری  تناوبی  توانستند کوچک ترین جدول 
که در جهان وجود دارند را در چند ثانیه بر روی 
یک تار مو حک کنند. یون های گالیومی به طور 
دیده  آسیب  ساختارهای  ترمیم  برای  معمول 
 میکروسکوپی در نیمه رساناها مورد استفاده قرار 

می گیرند.
پرتوها  این  از  بار  این  محققان  حال  این  با 
از  یک  هر  کردند،  استفاده  دیگر  هدفی   برای 
روی  بر  که  تناوبی  جدول  عناصر  های  نشانه 
چهار  برابر  طولی  شده  ثبت  پولیاکوف  موی  تار 
نمونه  هزار   250 دیگر  بیانی  به  دارد،  میکرون 
روی  بر  طولی  به صورت  باید  ها  سمبل  این  از 
به  را  خود  ارتفاع  بتوانند  تا  گیرند  قرار  یکدیگر 

یک متر برسانند.
ابعاد کل جدولی  نیوز،  فاکس  گزارش  اساس  بر 
در  میکرون   88 شده  حک  مو  تار  روی  بر  که 
تار موی  بر روی  این رو  از  بوده و  میکرون   46
کردن  حک  برای  کافی  فضای  هنوز  پولیاکوف 

هزاران جدول تناوبی دیگر وجود دارد.

نیاز انسان ها به نوازش شدن
قلقلک نیاز انسان به نوازش شدن را تأمین می کند، 
نقش  و  می شود  فرد  در  رضایت  ایجاد  موجب 
دارد.  اجتماعی  رفتارهای  شکل گیری  در  مهمی 
ارتباط  فرضیه   بار  نخستین  برای  داروین  چارلز 
میان قلقلک و روابط اجتماعی را بنیان نهاد. اگر 
ایجاد  باعث  دهد،  قلقلک  را  کودکی  غریبه ای 
بین  آشنایی  برای  نتیجه  در  او می شود،  در  ترس 
است.  ضروری  رضایت  حس  ایجاد  طرف،  دو 
بودن  مؤثر  برای  که  دریافت  داروین  همچنین 
را  شدن  تحریک  دقیق  نقطه   نباید  فرد  قلقلک، 
بداند به همین دلیل فرد نمی تواند خود را قلقلک 
بدهد. چارلز داروین معتقد بود که در هم پیچیدن 
ما و تکان خوردن مان هنگامی که قلقلک می شویم 
در واقع یک واکنش طبیعی است که به ما کمک 
ناراحت کننده ای که  و  نامساعد  از شرایط  می کند 
را  خود  و  کنیم  فرار  می آورد،  وجود  به  قلقلک 
قلقلک  را  خودمان  که  هنگامی  اما  دهیم،  نجات 
احساس  را  تهاجم  یا  حمله  حالت  می دهیم 
نمی دهد  نشان  واکنش  بدن مان  بنابراین  نمی کنیم 

و قلقلک مان نمی آید.
دانش آموز  تعدادی  روی  جدید  بررسی  یک   
از  افراد  از  درصد   32 تنها  که  است  داده  نشان 
مطالعه   در  همچنین  می برند.  لذت  موضوع  این 
شدن  قلقلک  از  که  افرادی  دریافتند  مشابهی 
افرادی  از  بیشتر  قلقلک،  طی  نمی برند،  لذت 
می برند.  لذت  موضوع  این  از  که  می خندند 
بین  معمول  ارتباط  که  می دهد  نشان  امر  این 
 خندیدن و رضایت در قلقلک ناخوشایند از بین 

می رود.
واکنش بچه ها مقابل قلقلک 

می شود.  نبرد  توانایی های  پیشرفت  سبب  قلقلک 
حرکات  قلقلک،  طی  در  معمول  طور  به  بچه ها 
می دهند.  نشان  خود  از  مناسبی  نبردی  و  دفاعی 
عمومی،  طور  به  افراد  بیشتر  حال،  این  با 
غریبه ای  اگر  می دهند.  انجام  فرار  برای  حرکاتی 
او  ایجاد ترس در  باعث  قلقلک دهد،   کودکی را 

می شود.
نکات جالب در مورد قلقلک

ولی  هستند،  قلقلکی  اندازه  یک  به  مرد  و  زن    
مردها  که  داده  نشان  مطالعات  از  کمی  تعداد 
 85 باشند.  قلقلکی تر  کمی  مقدار  است  ممکن 
درصد از بزرگساالن از قلقلک شدن، قلقلک دادن 
لذت  می شود،  قلقلک  که  کسی  به  کردن  نگاه  یا 
باستان  به عنوان شکنجه در رم  می برند.  قلقلک 
به کار می رفته است. واکنش قلقلک در ماه چهارم 
طبیعی  واکنش  می گیرد.  شکل  خوبی  به  زندگی 
شیزوفرنی  به  مبتال  افراد  در  است  ممکن  قلقلک 

وجود نداشته باشد. 

باور نکردني

روزنه

مجازات انجام شدعکس روز                                          


